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Czy uważasz podobnie, jak my, że ludzie wcale nie muszą przebywać w nieprzyjaznych 
wnętrzach? Jeśli tak, zwracamy się właśnie do Ciebie.

Wiemy, że gdy wszystko robi się prawidłowo od początku, koszty wcale nie muszą być 
wyższe, ale będą znacznie wyższe, gdy zmienimy zdanie i dokonamy koniecznych zmian po 
jakimś czasie. Służymy radą, która pozwoli Ci podjąć właściwą decyzję, jak również wiedzą, 
która umożliwi Ci wpływanie na proces planowania lokali biurowych, szkół, obiektów służby 
zdrowia, restauracji i innych miejsc, gdzie ludzie pracują i przebywają. Efekty dobrej akustyki 
wnętrz – większa wydajność pracy i mniejszy stres – będą Twoją zasługą. 

Tytuł naszego magazynu – Eco for Sustainable Design – można różnie interpretować. Dla 
specjalistów branży budowlanej może to oznaczać:

1. Wybór produktów budowlanych, które nie są niebezpieczne i nie emitują w 
pomieszczeniach toksycznych substancji. Produkty te muszą być wykonane z materiałów 
najwyższej jakości i mieć możliwie jak najbardziej ograniczony wpływ na środowisko 
naturalne, począwszy od fazy surowca poprzez produkcję, transport i obróbkę,  
z uwzględnieniem odzysku surowców, zużycia energii, emisji i recyklingu.

2. Wybór materiałów i technologii z uwzględnieniem docelowej funkcji pomieszczenia. 
Materiały muszą być wykonane tak, by wytrzymały i działały w odpowiedni sposób przez 
określony czas bez dodatkowych zabiegów konserwacyjnych.

3. Praca z materiałami powinna być łatwa, tak by wyeliminować pomyłki 
i niedociągnięcia w procesie budowy. Ponowne wykonanie pracy lub 
zastąpienie jednych wyrobów innymi jest kosztowne, również dla 
środowiska naturalnego.

4. Elastyczne systemy pozwalają na dokonanie zmian w pomieszczeniu bez 
większej ingerencji w pozostałe części budynku i elementy wyposażenia.

5. Wybór odpowiednich rozwiązań i dostawców, którzy zagwarantują wymagane 
właściwości produktów, pozwala stworzyć pomieszczenie sprzyjające 
użytkownikom i czynnościom tam wykonywanym. 

6. Estetyczne i przemyślane rozwiązanie zachowuje atrakcyjność na długo. Ładne 
materiały i pomysłowe systemy, które stymulują swobodę twórczą projektantów, 
przyczyniają się do dobrego wyniku końcowego. 

W kolejnym numerze napiszemy więcej o projektowaniu 
zrównoważonym (sustainable design) z punktu widzenia 
projektantów i  ich odpowiedzialności za budowanie przestrzeni 
publicznej.

Zarejestruj się, by za darmo otrzymywać nasze pismo. A może 
znasz kogoś, kogo nasza gazeta również zainteresuje? Opowiedz 
mu o nas. Szczegóły na tylnej okładce.

Przyjemnej lektury!

Staffan Nilsson
Redaktor naczelny

Planowanie zrównoważonego wnętrza

Krzesło Sjuan (w wersji angielskiej 
Series 7), zaprojektowane przez 
słynnego duńskiego projektanta Arne 
Jacobsena w 1955 roku, stanowi 
największy sukces w historii duńskiego 
meblarstwa. Krzesło jest znakomitym 
przykładem zrównoważonego 
wzornictwa, a jego forma cieszy się 
niesłabnącą popularnością.
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„Estetyczne i przemyślane 
rozwiązanie zachowuje 
atrakcyjność na długo. Ładne 
materiały i pomysłowe systemy, 
które stymulują swobodę twórczą 
projektantów, przyczyniają się do 
dobrego wyniku końcowego.”
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Dobre warunki akustyczne przyczyniają się 
do skutecznej opieki medycznej  
i dobrego samopoczucia personelu. 
Niewielkie inwestycje we właściwą akustykę 
wnętrz pozwalają uzyskać oszczędności w 
kosztach leczenia wielokrotnie 
przekraczających poniesione nakłady.

Komfort aKust yczny w pomieszczeniach medycznych

Jak wykazują badania, istnieje 
ścisły związek między naszym 
samopoczuciem a akustyką 

wnętrz, w których przebywamy. 
W służbie zdrowia ta zależność 
jest szczególnie widoczna. Dobre 
warunki akustyczne sprawiają, że 
pacjenci potrzebują mniej środków 
przeciwbólowych, obniża się ciśnie-
nie krwi. Również personel czuje 
się lepiej i jest zdolny do większego 
wysiłku.

Niestety, hałas jest coraz 
powszechniejszy w obiektach służby 
zdrowia. Źródłem hałasu jest nowo-
czesny sprzęt medyczny oraz sami 
ludzie. Negatywne efekty są wzmac-
niane przez twarde materiały stoso-
wane najczęściej w pomieszczeniach 
medycznych. Dźwięki odbijają się 
od twardych powierzchni potęgując 
hałas i powodując rozdrażnienie u 
pacjentów i personelu.

Właściwa akustyka wnętrz nabie-
ra szczególnego znaczenia w szpita-

lach, ponieważ wiąże się z lepszym 
samopoczuciem personelu, wpływa 
na poprawę snu i zmniejszenie stre-
su wśród pacjentów. Dobre warunki 
akustyczne to również obniżenie 
ryzyka pomyłek lekarskich spo-
wodowanych złą zrozumiałością 
mowy.

Obniżenie kosztów

Poprawa akustyki może wpłynąć 
na lepsze samopoczucie personelu  
i pacjentów, zatem w wymiarze koń-
cowym może prowadzić do obni-
żenia kosztów leczenia i poprawy 
sytuacji finansowej szpitali. Jak 
wskazują wyniki przeprowadzo-
nych badań, skróceniu ulega czas 
przebywania pacjentów w szpitalu, 
zmniejsza się też liczba przypadków 
ponownej hospitalizacji.

Najlepsze szanse na stworzenie 
dobrych warunków akustycznych 
są na wstępnym etapie projektowa-

nia, ale można też uzyskać znaczną 
poprawę w już istniejących budyn-
kach.

Room Acoustic Comfort™

Jak wykazały ostatnie badania, 
akustykę pomieszczeń można 
dopasowywać do swoich potrzeb 
pod kątem działalności, jaka jest 
wykonywana w danym pomiesz-
czeniu. Room Acoustic Comfort 
definiuje parametry kluczowe dla 
spełnienia wymogów akustycznych. 
W pomieszczeniach służby zdrowia 
ważne jest, by podnieść stopień zro-
zumiałości mowy przy niewielkiej 
odległości mówca-słuchacz oraz 
obniżyć poziom hałasu emitowa-
nego przez sprzęt medyczny.

Stosując pełny sufit akustyczny 
o najwyższym stopniu pochłaniania 
dźwięku (klasa A) można uzyskać 
odpowiednią równowagę między 
wczesnymi a późnymi odbiciami 

dźwięku, co wpływa na lepszą zro-
zumiałość mowy. Wysoka chłonność 
akustyczna sufitu pozwala ponadto 
obniżyć poziom natężenia hałasu 
w pomieszczeniu. W charakterze 
premii uzyskuje się „bardziej mięk-
ki dźwięk”, który tworzy odstre-
sowujące i sprzyjające relaksowi 
wnętrze.

Chcecie dowiedzieć się więcej na 
temat Room Acoustic Comfort? Zaj-
rzyjcie na stronę www.ecophon.pl.
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Dr Michael Phiri, noszący tytuł 
Senior Research Fellow, jest pra-
cownikiem naukowym i wykła-
dowcą na wydziale architektury 
uniwersytetu w Sheffield. Poniższy 
wywiad został przeprowadzony po 
jego wykładzie na konferencji aku-
stycznej w Paryżu w 2008. Rozma-
wiał z nim Marc Janssen. 

Dr Phiri, od kilku lat badający 
jakość obiektów służby zdrowia, 
opracował narzędzie umożliwiają-
ce ocenę warunków panujących w 
pomieszczeniach szpitalnych. Jego 
celem jest poprawa warunków w ist-
niejących obiektach oraz odpowied-

nie projektowanie i wykonawstwo 
nowych budynków.

Jego ustalenia odnośnie akustyki 
wnętrz spotkały się z dużym zain-
teresowaniem podczas międzyna-
rodowej konferencji akustycznej, 
gdzie był jednym z prelegentów. W 
udzielonym wywiadzie powiedział 
między innymi:

– Odnosi się wrażenie, że warunki 
akustyczne w naszych szpitalach 
stopniowo się pogarszają. Wynika to 
stąd, że praca w szpitalach wygląda 
inaczej niż dawniej, a dźwięk ma 
większe znaczenie – z wszystkimi 
tego konsekwencjami. Jednocześnie 

budując współczesne szpitale, nie 
uwzględnia się konieczności ogra-
niczenia hałasu.

Uważam, że potrzebne są inten-
sywniejsze badania, które pozwolą 
znaleźć sposób na kontrolowanie 
dźwięków. Trzeba pamiętać, że 
budowane dziś szpitale będą wpły-
wać na jakość opieki nad chorymi 
przez następne 20, 30, a może i 40 
lat! Musimy po prostu zadbać o 
to, by pacjenci w czasie pobytu w 
szpitalu czuli się lepiej i lepiej im 
się spało, ponieważ wpływa to na 
czas hospitalizacji. 

Sale operacyjne, sale intensywnej terapii, pokoje pielęgniarek i izby przyjęć, laboratoria, recepcje  
i korytarze. Wszędzie tam, gdzie przebywają ludzie, dobra akustyka jest koniecznością.

Naukowiec ocenia warunki akustyczne  
w naszych szpitalach
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University College London 
Hospital (UCLH) należy do 
największych szpitali w 
Wielkiej Brytanii. Wymogi 
higieniczne i akustyczne 
rozstrzygnęły o wyborze 
sufitów podwieszanych.

Zdrowe wnętrZa sprZyjają rekonwalescencji

Na decyzję wpływ miały też 
takie właściwości, jak niepalność, 
niski poziom emisji cząstek stałych, 
nadająca się do mycia powierzchnia, 
którą można też dezynfekować, i 
wreszcie fakt, że materiał nie został 
zaklasyfikowany jako rakotwórczy. 
To w połączeniu ze znakomitymi 
właściwościami akustycznymi, jakie 
uzyskują pomieszczenia, zdecydo-
wało, że w liczącym 75 000 metrów 
kwadratowych budynku szpitala 
zainstalowano ponad 40 000 metrów 
kwadratowych sufitów akustycz-
nych. W izbie przyjęć, w gabinetach 
lekarskich i zabiegowych, w labo-
ratoriach, gdzie obowiązują wyso-
kie wymagania w zakresie higieny,  
i w innych pomieszczeniach znala-
zły się akustyczne sufity produkcji 
Ecophon.

Realizację prestiżowego projektu budynku szpital-
nego w centrum Londynu powierzono konsorcjum 
firm budowlanych we współpracy z pracownią ar-
chitektoniczną Llewelyn Davies. Projekt jest finanso-
wany ze środków prywatnych, a państwo występu-
je jako najemca. W Wielkiej Brytanii planuje się lub 
rozpoczęto budowę około stu szpitali w ramach po-
dobnego rozwiązania.

O wyborze akustycznego sufitu w szpitalu University College London Hospital zdecydowały wysokie 
wymagania w zakresie funkcjonalności i konieczność zapewnienia skutecznego pochłaniania dźwięku.

Sufity akustyczne Ecophon 

Ecophon Hygiene™ Meditec A

Wybór elementów dźwięko-
chłonnych oferowanych 
przez Ecophon podykto-

wany był wysokimi wymogami, jakie 

stawia się w odniesieniu do wnętrza 
szpitali, jak twierdzi architekt Roger 
Coleman z londyńskiej pracowni archi-
tektonicznej Llewylyn Davies.
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Sufit klasy A to zawsze dobry wybór

Efekt, jaki daje zastosowanie akustycznego sufitu, zależy od jego klasy 
pochłaniania dźwięku. Warto wybrać sufit klasy A (najwyższa klasa pochła-
niania dźwięku), który powoduje skrócenie czasu pogłosu, obniżenie pozio-
mu natężenia dźwięku i ograniczenie rozprzestrzeniania się dźwięku. 
 Przedmiotem badań poziomu hałasu na oddziale intensywnej terapii – 
patrz artykuł obok – nie były czynniki wpływające na akustykę wnętrza, 
takie jak sufit i inne elementy fizycznego otoczenia.

Hałas na intensywnej terapii 
przekracza normy WHO
Pacjenci na oddziale intensywnej 
terapii potrzebują spokoju.

Ale czy udaje się im ten spokój 
zapewnić? 

Takie pytanie można sobie zadać 
po badaniach poziomu hałasu prze-
prowadzonych w Klinice Uniwersy-
teckiej Sahlgrenska w Göteborgu.

Oddział przypomina inne podob-
ne oddziały, zarówno pod wzglę-
dem specyfiki zadań, jak i wyglą-
du pomieszczeń. Podłoga pokryta 
została wykładziną z linoleum, 
ściany są z gipsu, natomiast pod 
sufitem podwieszono sufit akustycz-
ny o nieznanej klasie pochłaniania 
dźwięku. Badania natężenia hałasu 
trwały w sumie 5 dni. 

Jak pokazały wyniki badań, śred-
nie natężenie hałasu kształtowało się 
na poziomie o 20 decybeli wyższym 
niż zalecają wytyczne Światowej 
Organizacji Zdrowia WHO1. 

Jeśli przełożymy to na faktycznie 
odbierany poziom dźwięku, można 
mówić o czterokrotnym przekro-
czeniu dopuszczalnego poziomu 
dźwięku

Nieefektywny wypoczynek 

Co ważniejsze – badania wykazały, 
że średni czas trwania warunków 
sprzyjających rekonwalescencji 
(niższy poziom natężenia hałasu)2 
wyniósł jedynie 9 minut w ciągu 
dnia i 13 minut w porze nocnej.

Z kolei średni czas trwania okre-
sów wolnych od maksymalnego 
natężenia hałasu (LpAmax poniżej 
55 dB przez 5 minut) wyniósł 10 
minut w porze dziennej i 8 minut 
w porze nocnej. 

Liczba takich okresów wahała 
się od 1 do 4 w ciągu dnia i 8 do 10 
w ciągu nocy. 

WHO zaleca, by maksymalne 
natężenie hałasu nie przekraczało 40 
dB(A), natomiast z wcześniejszych 
badań, którym poddane zostały zdro-
we osoby, wynika, że zaburzenia snu 
pojawiają się przy natężeniu dźwię-
ku powyżej 45 dB(A). 

Nowoczesna aparatura medyczna alarmuje dźwiękiem, co wpływa 
na podniesienie poziomu hałasu i większy stres.

1. Badania wykazały, że natężenie hałasu kształtowało się średnio na poziomie od  
53 do 58 dB (LpAmax)w zależności od pory doby. Światowa Organizacja Zdrowia WHO  
zaleca średni poziom hałasu 35-40 dB w zależności od rodzaju pomieszczenia.

2. Współczynnik LpAeq poniżej 50 dB w czasie dłuższym niż 5 minut. 

– Stosunkowo niewiele wiemy na 
temat wpływu hałasu na pacjentów, 
którym podano środki uspokajające 
– mówi kierująca projektem docent 
Kerstin Persson Waye, specjalistka 
w dziedzinie medycyny pracy w 
Akademii Sahlgrenska będącej czę-
ścią uniwersytetu w Göteborgu. 

– Wcześniejsze badania wykaza-
ły, że sen ma w trakcie pobytu na 
oddziale intensywnej terapii przery-
wany charakter, ale wpływ na to ma 
wiele czynników. Chcąc pogłębić 
wiedzę, w aktualnie prowadzonych 
badaniach analizujemy, jaki wpływ 
ma hałas na oddziale intensywnej 
terapii na szereg parametrów fizjo-
logicznych, takich jak tętno, czy 
ciśnienie krwi. 

Zestresowany personel

W trakcie badań odnotowano opinie 
personelu wskazujące, że warunki 
akustyczne wpływają na nich stre-
sująco. Zwrócono między innymi 
uwagę na liczne i nieregularne 
sygnały emitowane przez aparatu-
rę medyczną.

– Będziemy dokładniej badać 
stan zdrowia personelu i negatyw-
ny wpływ hałasu – mówi docent 
Persson Waye.

Jej zdaniem uświadomienie sobie, 
jak krótko trwa okres ciszy korzyst-
ny z punktu widzenia rekonwale-
scencji, jest o wiele bardziej poucza-
jące niż odwołanie się do średniego 
poziomu natężenia hałasu.

Poprawie warunków akustycz-
nych i obniżeniu stresu służyłoby z 
pewnością wypróbowanie przez per-
sonel dodatkowych urządzeń powia-

damiających o alarmie wizualnie, 
bądź też w drodze wibracji.

– Jestem przekonana, że lepsza 
wiedza o tym, jaki wpływ warunki 
akustyczne mają na pacjentów i per-
sonel, spowoduje, że staną się one 
istotnym czynnikiem branym pod 
uwagę w kontekście całości opie-
ki nad pacjentem – mówi Kerstin 
Persson Waye.

Kierownik projektu Kerstin 
Persson Waye.

1. Klasa pochłaniania dźwięku A

2. Klasa pochłaniania dźwięku B

3. Klasa pochłaniania dźwięku C

4. Klasa pochłaniania dźwięku D

5. Klasa pochłaniania dźwięku E

6. Poza klasyfikacją

αp Wsp�łczynnik pochłaniania dźwięku

Częstotliwość, Hz



8

Na przestrzeni ostatnich lat w Rosji 
wiele się dokonało w dziedzinie 
rozbudowy i modernizacji służby 
zdrowia. Wszędzie rygorystycznie 
wymaga się, by materiały wykoń-
czeniowe stosowane we wnętrzach 
mogły być czyszczone środkami na 
bazie chloru.

Rosyjskie szpitale – higiena 
na najwyższym poziomie

Miejski Szpital Kliniczny im. Bot-
kina w Moskwie to jedno z najlep-
szych centrów medycznych w Rosji 
i Europie.

Nowy budynek kliniki został uro-
czyście otwarty w marcu 2007 roku 
przez mera Moskwy Jurija Łużkowa. 
W obiekcie o powierzchni 90 000 
metrów kwadratowych przygotowa-
no miejsca dla 800 pacjentów.

Wyposażona w najnowsze zdo-
bycze techniki klinika to nie tylko 
szpital, ale także ważny ośrodek 
badawczo-rozwojowy.

Nowy szpital wygrał w zorgani-
zowanym w Rosji konkursie „Naj-
lepszy projekt inwestycyjno-budow-
lany 2006 roku”.

Po wielu testach zdecydowano się 
na sufit akustyczny Ecophon Hygie-
ne Meditec, którego powierzchnia 
spełnia rygorystyczne wymogi doty-
czące zastosowania w pomieszcze-
niach szpitalnych i może być zmy-
wana detergentami na bazie chloru. 
Również w recepcji i korytarzach 
zastosowano sufit akustyczny o naj-
wyższej klasie absorpcji dźwięku 
(A).

Rosyjska Klinika Chirurgii i Trau-
matologii Dziecięcej powstała w 
2003 roku po przebudowie Szpita-
la Dziecięcego nr 20 i dobudowaniu 
nowego skrzydła. Początki szpitala 
sięgają XIX-wiecznej Moskwy.

W szpitalu prowadzi się zarówno 
badania naukowe, jak i leczy małych 
pacjentów z urazami traumatolo-
gicznymi. 

Pomyślne wyniki testów (patrz 
artykuł po lewej) wskazujące, że 
akustyczny sufit jest odporny na 
czyszczenie chlorem sprawiły, że 
także tu stwierdzono, iż tylko to, 
co najlepsze, jest wystarczająco 
dobre. Dlatego, aby spełnić wymogi 

w zakresie higieny, na oddziałach 
medycznych zastosowano akustycz-
ny sufit Ecophon Hygiene Medi-
tec. Także w korytarzach i holach 
widać sufity Ecophon – doskonałe 
rozwiązanie zapewniające odpo-
wiednią akustykę w hałaśliwych 
wnętrzach.

Architekt

Marina Michajłowna Leonowa

Sufity akustyczne Ecophon

Ecophon Hygiene™ Meditec A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Focus™ D 
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Wymiana sufitu spowodowała obniżenie hałasu na 
oddziale intensywnej terapii
Dla obciążonego personelu oddziału 
intensywnej terapii w Karolińskiej 
Klinice Uniwersyteckiej hałas sta-
nowił prawdziwą udrękę. 

Pewnego popołudnia w ciągu 
zaledwie kilku godzin wymienio-
no stary podwieszony sufit na sufit 
akustyczny z prawdziwego zdarze-
nia. Poziom natężenia dźwięku uległ 
znacznemu obniżeniu, zmniejszyło 
się także rozprzestrzenianie dźwięku 
– choć czas pogłosu w zasadzie nie 
uległ zmianie.

Dla personelu intensywnej terapii 
(IVA) przy oddziale chorób klatki 
piersiowej Karolińskiej Kliniki Uni-
wersyteckiej w Solna podejmowanie 
decyzji ważących o czyimś życiu 
to chleb codzienny. Nie ułatwiały 
zadania warunki panujące w jednej 
z sal – nr 5 – gdzie akustyka daleko 
odbiegała od typowej dla wymarzo-
nego miejsca pracy. Dźwięki wyda-
wane przez aparaturę w połączeniu 
z bieganiem po sali powodowały, 
że wewnątrz panował denerwują-
cy hałas.

Technika ratuje –  
i przeszkadza

W salach, oprócz pacjentów w łóż-
kach, znajduje się sprzęt medyczny: 
pompy, mierniki poziomu dwutlen-
ku węgla i respiratory. Każde z urzą-
dzeń pełni bardzo ważną funkcję 
w procesie leczenia i rehabilitacji 
pacjentów, którzy w większości 
przeszli operację na otwartym ser-
cu. Najkrócej leży się tu dobę, ale 
niektórzy pacjenci zostają nawet 

na miesiąc pod stałym, czujnym 
okiem skomplikowanej aparatury 
medycznej, którą z kolei obsługu-
je specjalistyczny personel. Leka-
rze i pielęgniarki przez całą dobę 
nasłuchują, czy któreś z urządzeń 
nie wyśle sygnału alarmu.

– Około trzydziestu sygnałów 
z jednego stanowiska. Musimy je 
wszystkie śledzić i być w stałej goto-
wości, by odpowiednio zareagować 
– wyjaśnia personel. Hałas na sali 
powodował problemy z komuni-
kacją – „trzeba podnosić głos” –  
i przyczyniał się powstawania uczu-
cia napięcia i bólów głowy.

Zmianę dało się zauważyć 
natychmiast

Przy okazji kontroli przeprowa-
dzonej przez Urząd Środowiska 
Pracy okazało się, że niezadowo-
lenie z warunków akustycznych 
panujących na sali nr 5 było duże i 
powszechne.

Podejmując próbę rozwiązania 
problemu przeprowadzono – w 
porozumieniu z oddziałem chorób 
klatki piersiowej IVA, Urzędem Śro-
dowiska Pracy i administratorem 
nieruchomości Locum – wymianę 
dotychczasowego twardego pod-
wieszonego sufitu na sufit akustycz-
ny o klasie absorpcji A. W ciągu 
kilku godzin stare płyty sufitowe 
usunięto, a na istniejącej konstrukcji 
nośnej zainstalowano nowy sufit 
akustyczny.

Zmierzono poziom hałasu i pro-
pagację dźwięku przy starym sufi-

cie i przy nowym suficie akustycz-
nym. Zanotowano także różne czasy 
pogłosu.

Czas pogłosu wykorzystywany 
jest często jako miara warunków 
akustycznych panujących we wnę-
trzu. Krótszy czas pogłosu uznaje się 
za ekwiwalent obniżenia poziomu 
natężenia dźwięku i na odwrót. 

Jednak przypadek sali nr 5 na 
oddziale chorób klatki piersiowej 
IVA dowodzi, że prawda jest zupeł-
nie inna: po wymianie sufitu czas 
pogłosu pozostał w zasadzie nie-
zmieniony, a poziom hałasu obni-
żył się o 3,1 dB(A)! Jednocześnie 
znacznemu ograniczeniu uległo 
rozprzestrzenianie się fal dźwię-
kowych. W odległości na przykład 
3,8 metra od źródła stałego dźwięku 
(„generatora dźwięku”), z którego 
korzystano w trakcie testów, poziom 
natężenia dźwięku uległ obniżeniu 
po założeniu sufitu akustycznego 
klasy A o 3–4 dB(A) – to bardzo 
wyraźna różnica! 

W sali z kilkoma stanowiskami 
można zatem obniżyć propagację 
fal dźwiękowych i poziom hałasu, 
instalując odpowiednie elementy 
pochłaniające dźwięk, co wpływa 
na poprawę warunków akustycz-
nych, w jakich przebywają pacjenci 
i personel.

Czas pogłosu 
niewystarczający

Co do zasadności łączenia poziomu 
natężenia dźwięku z czasem pogłosu 
– poziom hałasu ma także związek z 

tak zwanym dyfuzyjnym polem aku-
stycznym. Chodzi tu o propagację 
fal dźwiękowych odbijających się w 
tysiącu i jednym kierunku od mebli 
i innych elementów wyposażenia 
wnętrza. Przy mierzeniu tylko czasu 
pogłosu nie wychwytuje się dźwię-
ków rozproszonych. Uwzględniając 
także te dźwięki, uzyskuje się bar-
dziej kompletny obraz charaktery-
styki akustycznej.

W okiełznaniu dźwięków rozpro-
szonych – a jest to punkt niezwykle 
ważny, gdy mówimy o wyborze aku-
stycznego sufitu – rolę decydującą 
odgrywa wybór klasy absorpcji ele-
mentów pochłaniających fale aku-
styczne. Gdy dźwięk rozproszony 
dociera do sufitu, należy zastosować 
elementy pochłaniające o najwyż-
szej klasie absorpcji (klasa A), by 
zmniejszyć poziom hałasu. Wyni-
ka to jednoznacznie z wykonanych 
pomiarów.

Co sądzi personel o swoim 
„nowym” miejscu pracy?

Opinie lekarzy i pielęgniarek – 
w sumie około dziesięciu osób – 
wskazują na ostrożny optymizm. 
Ktoś zwrócił uwagę na wrażenie 
bardziej stłumionego dźwięku, ktoś 
inny stwierdził, że wydaje się, jak-
by nie trzeba było już tak często 
podnosić głosu. Osoba korzystająca 
z aparatu słuchowego dostrzegła 
wyraźną różnicę: – Kiedyś w sali 
nr 5 był totalny chaos, teraz jest 
lepiej i ciszej.

Stary podwieszony sufit w sali numer 5 zdjęto i wymieniono na … ... sufit akustyczny klasy A, który spowodował obniżenie poziomu 
hałasu o 3,1 dB(A) i znaczne zmniejszenie propagacji fal akustycznych.
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Z 78 dB na 69 dB – poziom odbieranego 
dźwięku niemal o połowę niższy.  
O ponad połowę krótszy czas pogłosu.  
Takie wyniki przyniosło zamontowanie 
akustycznego sufitu.

CALL CENTER FIRMY ING DIRECT W MEDIOLANIE

Projekt Metroqubo. Fot. Marco Banfi
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Sufity akustyczne Ecophon

Ecophon Master™ Solo S

Montaż dźwiękochłonnych 
sufitów wyspowych nad 
stanowiskami pracy w centrum 
telefonicznym ING Direct 
przebiegł szybko i bez 
większych trudności. Teraz 
personelowi pracuje się znacznie 
lepiej. Pracownicy mają 
możliwość wykonywania swoich 
zadań bez narażenia na 
irytujący hałas otoczenia.

Przed adaptacją akustyczną czas pogłosu w pomieszczeniu wynosił 3,48 
sekundy. Przy takim czasie pogłosu następują poważne zakłócenia komunikacji. 
Wysoki poziom ciśnienia akustycznego – 78 dB(A) – nie tylko wywołuje 
stres i pogarsza zrozumiałość mowy, ale także zwiększa ryzyko wystąpienia 
czasowego pogorszenia słuchu.

Po zamontowaniu sufitów akustycznych czas pogłosu uległ skróceniu do 1,64 
sekundy, zaś poziom ciśnienia akustycznego obniżył się do 69 dB(A) – czyli o 
całe 9 dB! W subiektywnym odbiorze oznacza to zmniejszenie hałasu niemal 
o połowę. W obydwu przypadkach pomiary były robione przy tej samej 
pięćdziesięcioosobowej grupie operatorów pracujących w pomieszczeniu. 

Czas pogłosu oznacza czas potrzebny do obniżenia się poziomu dźwięku 
o 60 dB od chwili zaprzestania emitowania dźwięku. Innymi słowy jest to czas 
potrzebny na wybrzmienie tworzącego się echa. 

Na czas pogłosu wpływ mają:
• Ilość i rozmieszczenie elementów pochłaniających dźwięk
• Ilość i rozmieszczenie elementów rozpraszających dźwięk, jak meble, półki itp.
• Wielkość i kształt pomieszczenia

Na poziom hałasu istotny wpływ ma ilość elementów pochłaniających 
dźwięk

Na zrozumiałość mowy istotny wpływ mają:
• Stosunek wczesnych odbić dźwięku do późnych
• Poziom tła

Czas pogłosu przed wprowadzeniem elementów 
poprawiających akustykę i po

Pracownicy call center banku 
ING w Mediolanie nie mogli 
się skupić na pytaniach klien-

tów, bo przeszkadzały im rozmowy 
prowadzone obok. Przyczyną takie-
go stanu rzeczy był wysoki poziom 
ciśnienia akustycznego i długi czas 
pogłosu. 

W pomieszczeniu na planie otwar-
tym o powierzchni 2300 m2 niekiedy 
nawet setka operatorów bez prze-
rwy odbiera telefony i odpowiada 
na pytania klientów banku.

Bez przerw w pracy

Po wykonaniu wstępnych pomiarów 
natężenia dźwięku podjęto decy-
zję: warunki akustyczne muszą 
ulec poprawie! Ale nie za wszel-
ką cenę – adaptacja akustyczna nie 

mogła dezorganizować pracy call 
center. Rozwiązaniem okazały się 
podwieszane sufity wyspowe, które 
zwieszono z sufitu rastrowego nad 
stanowiskami pracy. W ten sposób 
uzyskano skuteczne rozwiązanie za 
niską cenę i bez poważnej ingeren-
cji, która wymagałaby przerwania 
pracy centrum. 

Imponująca akustyka 

Akustyk Gianpiero Majandi ze Stu-
dia Majandi, który przeprowadził 
pomiary akustyczne, sam jest zasko-
czony wynikiem:

– I pomyśleć, że za pomocą 
dźwiękochłonnych sufitów wyspo-
wych udało się skrócić czas pogłosu 
o ponad połowę, bez potrzeby prze-
budowy całego pomieszczenia.
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Wiele osób czuje się fatalnie w biurach otwartych. 
Powód? Nieznośny hałas. Ale ma się to zmienić 
dzięki projektowi „Parametry akustyczne 
pomieszczeń o planie otwartym”.

W biurze typu open space 
powinna być możliwa 
swobodna komunikacja, 

a jednocześnie każdy powinien mieć 
zapewnione warunki do spokojnej 
pracy.

Najczęstszą przyczyną skarg 
pracowników są odgłosy rozmów 
dobiegające z sąsiednich stanowisk.
Powodem tak złych warunków aku-
stycznych w biurach otwartych są 
stosowane w przeszłości niewłaści-
we kryteria oceny akustycznej tego 
typu środowiska.

Chodzi o tradycyjne podejście, 
które sprawdza się w przypadku 
pomieszczeń o geometrii zbliżonej 
do sześcianu i w których występuje 
rozproszone pole akustyczne (tzn. 
że fale akustyczne przemieszcza-

ją się w przestrzeni we wszystkich 
kierunkach). 

W pomieszczeniach biurowych 
na planie otwartym uwarunkowania 
są jednak zupełnie odmienne: geo-
metria pomieszczenia jest o wiele 
bardziej złożona, podobnie, jak pro-
pagacja dźwięku, pole akustyczne 
nie jest wcale rozproszone, a ponad-
to mamy do czynienia z wieloma 
źródłami dźwięku. 

A mimo to najczęściej korzysta 
się z metody tradycyjnej.

Pionierskie prace

Projekt „Parametry akustyczne 
pomieszczeń na planie otwartym” 
uzyskał wsparcie NICe – Nordic 
Innovation Centre – organu Nor-

dic Council of Ministers, którego 
zadaniem jest wspieranie innowa-
cyjnych przedsiębiorstw prezentu-
jących duży potencjał wiedzy. 

Projekt realizowała firma Eco-
phon we współpracy z firmą 
ÅF-Ingemansson, ekspertem w 
dziedzinie wibroakustyki, oraz 
docentem Matsem Nilssonem, który 
zajmuje się problematyką związaną 
z dźwiękiem i psychologią na Uni-
wersytecie Sztokholmskim.

Jest to projekt niezwykły, ponie-
waż jego przedmiotem są zupełnie 
pionierskie prace mające na celu 
opracowanie możliwie najbardziej 
adekwatnych metod oceny akustyki 
w biurach otwartych. 

Są to działania o tyle ważne, że 
hałaśliwe zwykle środowisko biur 
otwartych ma negatywny wpływ na 
zdrowie pracowników (polecamy 
artykuł o badaniach przeprowadzo-
nych w Australii na stronie 15). 

Do najważniejszych osiągnięć 
projektu zaliczyć wypada znale-
zienie sposobów na uporanie się 
z dwoma głównymi wyzwaniami 
biur otwartych: obniżeniem pozio-
mu hałasu oraz redukcją zasięgu 
dźwięku (patrz: tabela nr 1). 

Ujmując rzecz najprościej: pra-
cownicy mogą siedzieć bliżej sie-
bie jeśli w odpowiednim miejscu 
umieści się odpowiednie elementy 
dźwiękochłonne.

Patrząc więc na problem z czysto 
ekonomicznego punktu widzenia, 
możliwe jest efektywniejsze wyko-
rzystanie powierzchni biurowej.

Chodzi jednak przede wszystkim 

o stworzenie środowiska pracy cha-
rakteryzującego się lepszą akusty-
ką, w którym przebywanie nie jest 
przykre, a wręcz przeciwnie.

Projekt NICe jest unikalny tak-
że dlatego, że opiera się na bardzo 
szczegółowych badaniach prze-
prowadzonych w pięciu biurach 
typu open space a których przed-
miotem była ich akustyka. Ponadto 
poproszono pracowników o udział 
w ankiecie, w której mieli okazję 
ocenić środowisko akustyczne swo-
ich biur.

Zbadano biura firmy Dicentia w 
Kopenhadze w Danii (dystrybutora 
mediów cyfrowych), dwóch oddzia-
łów spółki energetycznej Vattenfall 
w Sztokholmie w Szwecji, spół-
ki naftowej Statoil w Stavanger w 
Norwegii oraz Fińskiego Stowarzy-
szenia Inżynierów Budownictwa w 
Helsinkach w Finlandii. Jak poka-
zują wyniki, warunki akustyczne w 
biurach uległy znaczącej poprawie 
po adaptacjach akustycznych.

Dwa biura poddano 
adaptacjom akustycznym

Przypadeki dwóch biur – należą-
cych do firmy Dicentia i jednego z 
oddziałów Vattenfall – pokazały jak 
ważne są warunki akustyczne.

Oba zostały poddane adaptacjom 
akustycznym polegającym na insta-
lacji sufitów akustycznych, wol-
nowiszących elementów dźwięko-
chłonnych i paneli ściennych. Osoby 
odpowiedzialne za realizację pro-
jektów mogły następnie porównać 

Akustyka pomieszczeń, w których zbierają się pracownicy, uległa 
znaczącej poprawie dzięki zastosowaniu dźwiękochłonnych paneli 
ściennych.

NOWE PODEJŚCIE DO AKUST YKI POPRAWI SAMOPOCZUCIE W BIURACH OT WART YCH
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Parametr DL2 jest miarą zaniku dźwięku wraz ze wzrostem odległo-
ści od źródła, natomiast parametr DLf pokazuje stopień wzmocnie-
nia dźwięku przez pomieszczenie. Jak wynika z tabeli, właściwe 
zaprojektowanie akustyki wnętrza sprawia, że dźwięk zanika 
szybciej, a jego natężenie jest mniejsze. Są to dwa parametry 
akustyczne, które mają zasadnicze znaczenie dla zadowolenia 
pracowników biur otwartych. 

Przed  
adapta-
cją

Po ada-
ptacji

Odsetek osób twierdzących, że aku-
styka wnętrza jest zła

40% 10%

Odsetek osób twierdzących, że aku-
styka wnętrza jest bardzo zła

20% 0%

Odsetek osób twierdzących, że aku-
styka wnętrza jest zła bo przeszka-
dzają im rozmowy sąsiadów 

36% 30%

Odsetek osób twierdzących, że 
akustyka wnętrza jest bardzo zła, bo 
przeszkadzają im rozmowy sąsiadów 

43% 0%

Przed adaptacją

Biuro DL2 (dB) DLf (dB)

Vattenfall Help Desk 3,3 6,7

Dicentia 4,5 7,5

Po adaptacji

Biuro DL2 (dB) DLf (dB)

Vattenfall Help Desk 5,0 0,6

Dicentia 7,0 2,6

Tabela 2.  
Przykłady odpowiedzi na pytania ankiety w Vattenfall.

Tabela 1.  
Pomiary akustyki wnętrza

Wolnowiszące panele dźwiękochłonne ograniczają poziom hałasu i zmniejszają uciążliwość rozmów z 
sąsiednich stanowisk.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Wiele organizacji, chcąc stworzyć 
wydajniejsze biuro, decyduje się na 
pomieszczenia biurowe na planie 
otwartym. Zaletą takiego rozwiąza-
nia jest łatwa komunikacja między 
ludźmi i możliwość elastycznego 
dopasowania biura do potrzeb wyni-
kających z metod pracy przyjętych 
w danej firmie.

Otwarta przestrzeń biurowa sta-
nowi ponadto odzwierciedlenie kul-
tury firmy i wyznawanych przez nią 
wartości. Wygląd siedziby składa 
się także na wizerunek firmy, dla-
tego też warunki akustyczne mają 
ogromne znaczenie. 

Adaptacja akustyczna nie oznacza 
jedynie redukcji poziomu dźwięku. 
Na środowisko dźwiękowe składają 
się informacje – element pozytywny 
– jak i hałas – element niepożąda-
ny. To słuchacz podejmuje decyzję, 
do której kategorii zaliczyć dany 
dźwięk. Im bardziej skomplikowane 
zadania wykonuje pracownik, tym 
większy wpływ na wyniki pracy 
mają warunki akustyczne.

Gdy ludziom pracującym w biu-
rach na planie otwartym zadaje się 
pytanie, co im najbardziej prze-
szkadza, odpowiedź brzmi zwykle 
„rozmowy innych pracowników”. A 
jednocześnie ten aspekt otwartego 
biura ludzie uważają za najbardziej 
korzystny – możliwość nieskrępo-
wanej komunikacji z kolegami.

RoomAcoustic Comfort

Ecophon –lider w obszarze akustyki 
wnętrz – uczestniczy w międzyna-
rodowych badaniach nad normami 
określającymi warunki akustyczne 
wnętrz. Stworzenie odpowiedniego 
środowiska dźwiękowego wymaga 
uwzględnienia trzech czynników, 
którymi są: ludzie, pomieszczenie 
oraz charakter działań odbywają-
cych się w pomieszczeniu. To trzy-
czynnikowe podejście nazywa się 
Room Acoustic Comfort™ i zosta-
ło stworzone przez Ecophon. Aby 
ludzie w swoim miejscu pracy pra-
cowali efektywnie i czuli się dobrze, 

należy wzmocnić dźwięki pozytyw-
ne – pożądane, a wygłuszyć dźwięki 
niechciane – negatywne. 

Udział w seminariach

Uzyskanie dobrej akustyki w otwar-
tej przestrzeni biurowej wymaga 
odpowiedniego umeblowania, 
ograniczenia rozprzestrzeniania się 
dźwięku i, wreszcie, zapewnienia 
oddzielnych pomieszczeń, w któ-
rych pracownicy mogliby wykony-
wać zadania wymagające odosob-
nienia i największej koncentracji. 
Wymagane jest również przyjęcie 
dobrych obyczajów uwzględniają-
cych specyfikę biura otwartego.

Ecophon organizuje seminaria  
i szkolenia. Służymy także pomocą 
w postaci planowania i projektowa-
nia odpowiedniego środowiska aku-
stycznego. Zapraszamy do udzia-
łu – chętnie służymy informacją o 
planowanych seminariach.

wyniki pomiarów i ankiet sprzed  
i po modernizacji.

Niektóre pomierzone parame-
try oraz odpowiedzi respondentów 
zamieszczono w tabeli 1 i 2.

Badany dział Vattenfall pełni rolę 
biura obsługi IT, dokąd dzwonią 
pracownicy firmy mający problemy 
z komputerami w celu uzyskania 

pomocy. Tu postawiono dodatko-
wo nowe ekrany międzystanowisko-
we. Po adaptacji akustycznej biura 
odsetek osób niezadowolonych z 
poziomu hałasu obniżył się z 60 
do 10 procent. 

– Trzeba przy tym wiedzieć, że 
zwykle wynikiem satysfakcjonu-
jącym jest niezadowolenie tylko 

dwudziestu procent osób z powodu 
warunków akustycznych – podkreśla 
doktor Erling Nilsson, specjalista w 
dziedzinie akustyki pracujący przy 
realizacji projektu NICe.

Wpływ na nową normę

Erling Nilsson wskazuje na fakt, że 
to dzięki projektowi w przyszłej nor-
mie ISO 3382-3 nazwę „przestrzenie 
na planie otwartym” zmieniono na 

„biura na planie otwartym”.
– Celem projektu NICe było stwo-

rzenie środowiska, które pozwala na 
pracę i komunikację, nie przeszka-
dzającą innym pracownikom. Nazy-
wamy to „Room Acoustic Comfort” 
– mówi Erling Nilsson.

Krótko o projekcie NICe i parametrach 
określających akustykę wnętrza:

Projekt obejmował:
1.  Pomiar parametrów akustycznych i badanie ankietowe przed i po 

modernizacji
2.  Analizę.
3.  Propozycje wyboru adekwatnych parametrów i metodyki pomia-

rów dla oceny warunków akustycznych w biurach otwartych.  

Badania uwzględniały następujące parametry:
•  Czas pogłosu T20, T30 i EDT (ISO 3382-2)
•  Zrozumiałość mowy STI (EN 60268-16:2003) 
•  Współczynnik privacy index PI wg ASTM E 1130-02e1
•  Zanik przestrzenny z podwojeniem odległości–DL2 (ISO 

14257:2001)
•  Poziom dźwięku z dookolnego głośnika o stałej mocy wyjściowej.

Sposoby poprawy akustyki

Zwiększona chłonność akustyczna sufitów na korytarzu i ekranów 
w biurze ogranicza rozprzestrzenianie się dźwięku między 
stanowiskami pracy w obiekcie należącym do Vattenfall.

Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Fot. Björn Sunde
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Na całym świecie powstaje coraz 
więcej biur na planie otwartym.
Jak wskazuje raport opracowany 
w Australii, skutkiem ubocznym 
jest złe samopoczucie pracowników. 
Naukowcy dowodzą, że sytuację 
można zmienić poprawiając środo-
wisko dźwiękowe biur otwartych.

– Tylko jak pracodawcy tego 
dokonają? – zastanawia się dr 
Vinesh Oommen, autor raportu.

Naukowcy z Australii przeana-
lizowali badania z całego świata. 
Wyniki są przerażająco jednoznacz-
ne - praca w biurach typu open-
space ma negatywny wpływ na 
zdrowie. 

Odkryli, że przeniesienie pra-
cowników do biura na planie otwar-
tym powoduje spadek wydajności  
i wzrost poziomu stresu. 90 % badań 

Przerażające wyniki badań: biura na planie 
otwartym szkodzą

Popraw akustykę biur typu open space poprzez: 
• Zmniejszenie rozprzestrzeniania się dźwięku na dużej powierzchni.
• Stosowanie skutecznych sufitów akustycznych (klasy A) najlepiej w połączeniu z akustycznymi sufitami 

wyspowymi.
• Oddzielenie zespołów projektowych od osób pracujących samodzielnie przy pomocy ścianek działowych, 

przeszkleń etc.
• Umieszczenie blisko siebie stanowisk, gdzie realizowane są podobne zadania.
• Stosowanie mebli i ścianek działowych o właściwościach dźwiękochłonnych.
• Dopilnowanie, by wykładzina na podłodze i pokrycie ścian tłumiło dźwięk.
• Umieszczenie w oddzielnym pomieszczeniu urządzeń emitujących hałas.
• Dużo daje zachowanie odpowiedniej „dyscypliny akustycznej”: na dłuższą rozmowę lepiej jest się umówić 

w cichym pokoju lub w kąciku kawowym. Nie należy krzyczeć przez całe pomieszczenie, lepiej podejść 
do osoby, z którą się chce rozmawiać. Wszyscy powitają z radością telefony komórkowe ustawione na 
sygnał wibracją.

Dr Vinesh Oommen jest w szoku. Jego zdaniem konieczne są 
zdecydowane działania ze strony pracodawców mające na celu 
zlikwidowanie hałasu w pomieszczeniach biurowych na planie 
otwartym. 

warunkach panującego kryzysu 
finansowego pracodawcy będą 
bardzo niechętni jakimkolwiek 
działaniom. 

Często brakuje akustycznego 
sufitu

Jak twierdzi Vinesh Oommen, około 
70 procent pomieszczeń biurowych 
nie jest wyposażona w sufit aku-
styczny.

– A w pozostałych 30 procen-
tach pracownicy i tak skarżyli się 
na ciągłe rozmowy telefoniczne, 
dzwoniące telefony, rozmawiają-
cych ludzi, hałas kserokopiarek  
i inne odgłosy. 

Dobra akustyka pomieszczenia 
jest oczywiście bardzo ważna, jak 
podkreśla w rozmowie z przed-
stawicielem ECO, ale wątpi, czy 
problem hałasu da się całkowicie  
rozwiązać. 

W miarę rosnącej liczby pomiesz-
czeń biurowych na planie otwartym, 
rośnie popyt na rozwiązania poma-
gające ograniczyć hałas. Przede 
wszystkim dotyczy to pełnego sufi-
tu akustycznego, montowanego od 
ściany do ściany.

Tu znajdziecie kilka najważniej-
szych i najskuteczniejszych sposo-
bów.

pokazuje negatywne skutki rezygna-
cji z biur komórkowych na rzecz 
otwartych przestrzeni. 

Zdenerwowanie i liczne 
przypadki odejścia

Autorem raportu jest dr Vinesh 
Oommen, pracownik naukowy 
Institute of Health and Biomedical 
Innovation w Queensland University 
of Technology. 

– Wyniki okazały się szokują-
ce!

Raport wskazuje na wysoki 
poziom stresu, konflikty wśród per-
sonelu, podwyższone ciśnienie krwi 
u pracowników i dużą rotację kadr. 
Traci się prywatność, a pracownicy 
są zdania, że pozbawia się ich toż-
samości. Gorsza jest koncentracja 
i spada wydajność. Jednocześnie – 
jak wskazuje analiza materiałów z 
całego świata przeprowadzona przez 
australijskich uczonych – rośnie 
rotacja kadr. 

Vinesh Oommen zastanawia się, 
co mają zamiar zrobić pracodawcy, 
by zmienić tę sytuację. Jego wnioski 
nie napawają optymizmem. 

–Przeprojektują całe biuro, prze-
niosą pracowników do zamkniętych 
pomieszczeń, zbadają warunki aku-
styczne w biurze, a może zrobią 
jeszcze coś innego?

– Mając na uwadze fakt, że to 
wszystko kosztuje konkretne pie-
niądze, nie sądzę, by pracodawcy 
podejmowali szybkie decyzje. W 

Fot. Sharon Thompson
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Jak wskazują wyniki przeprowadzonych w Polsce 
rozległych badań, wielu rodziców nie zdaje sobie 
sprawy, że ich dzieci mają problemy ze słuchem. 
Użycie w obiektach szkolnych materiałów 
dźwiękochłonnych pozwala na ograniczenie 
uciążliwego hałasu.

Zaburzenia słuchu pozostają 
często niezauważonym pro-
blemem.

Alarmującym potwierdzeniem 
powyższej tezy są wyniki przepro-
wadzonych ostatnio w Polsce badań 
słuchu siedmiolatków. Badaniom 
poddano ponad 80 tysięcy uczniów 
klas pierwszych oraz 12 tysięcy 
dzieci w wieku od 8 do 12 lat. 

Okazało się, że co piąte dziecko 
ma problemy ze słuchem.

Z ogólnej ilości 82.000 badanych 
wyodrębniono grupę 7710 dzieci 
o najpoważniejszych zaburzeniach 
słuchu. Przy tej okazji odkryto, że 

aż 60% ich rodziców nie było świa-
domych problemu.

A jeśli rodzice nie wiedzą, że 
ich dzieci źle słyszą, nie ma się co 
dziwić, że personel szkolny też o 
tym nie wie. 

– Badania przeprowadzono w celu 
wykrycia uszkodzeń słuchu. Mia-
ły one także charakter edukacyjny, 
zmierzający do podniesienia spo-
łecznej świadomości medycznych 
i społecznych konsekwencji długo-
trwałych zaburzeń słuchu – komen-
tuje profesor Henryk Skarżyński, 
dyrektor Instytutu Fizjologii i Pato-
logii Słuchu w Warszawie.

NIEW YKRY TE ZABURZENIA SŁUCHU UTRUDNIAJĄ NAUKĘ

Swoje badania Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu przeprowadził we współ-
pracy z następującymi partnerami, Katedra Systemów Multimedialnych 
Politechniki Gdańskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i 
Niedosłyszących, Komisja Patofizjologii Słuchu, Mowy i Zaburzeń Komunika-
cyjnych Polskiej Akademii Nauk.
 Badania obejmowały kontrolę progu słyszenia w zakresie 250–8000 Hz, 
kontrolę zdolności mózgu do przetwarzania usłyszanych dźwięków, a także 
rejestrację mowy badanych dzieci.
 Celem przedsięwzięcia było zbadanie powszechności występowania pro-
blemów ze słuchem oraz popularyzacja wiedzy na temat zaburzeń słuchu, a 
ponadto zaoferowanie pomocy dzieciom u których je stwierdzono.
 Autorzy badań mają nadzieję, że ich praca przyczyni się do zapewnienia 
w przyszłości regularnych badań słuchu dla całej populacji. 

Profesor Andrzej Czyżewski jest 
także członkiem Rady 
Naukowej IFPS. 

– Konieczna jest dyskusja o 
zaburzeniach słuchu u dzieci i ich 
społecznych i ekonomicznych 
skutkach - uważa prof. Hentyk 
Skarżyński.

IFPS odpowiadał za całość badań, 
które w okresie od maja do czerwca 
2008 roku przeprowadzono w sied-
miu województwach wschodniej 
Polski zamieszkałych przez 40 % 
populacji kraju.

Badaniami objęto 5701 szkół 
podstawowych, co stanowi 90% 
ogólnej ich liczby w objętych bada-
niami województwach.

Ponadto przebadano 20 tysięcy 
dwunastolatków w Warszawie.

Przerwy przyczyną szumów 
usznych

Co trzecie dziecko z każdej z grup 
przyznało, że ma problemy z szu-

mami usznymi – dzwonieniem, pisz-
czeniem, bądź też innymi złudzenia-
mi słuchowymi.

W trakcie badań pilotażowych 
przeprowadzonych w 2006 roku w 
niektórych warszawskich szkołach 
zmierzono w trakcie przerw poziom 
hałasu przekraczający 100 dB. 

– Jest to najbardziej prawdopo-
dobna przyczyna tymczasowych  
i chronicznych szumów usznych – 
uważa profesor Skarżyński.

Zauważono także widoczne pod-
niesienie progu słyszenia po prze-
rwach – przerwa o długości 30 minut 
powodowała niekiedy pogorsze-
nie czułości słuchu na okres kilku 
godzin. 
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Duże natężenie hałasu na przerwie wpływa negatywnie na 
zdolność rozumienia mowy na lekcji.
 – Właściwa akustyka wnętrza w pomieszczeniach klasowych i na 
korytarzach powinna stanowić główny element, który zawsze 
należy uwzględnić w obliczeniach – podkreśla profesor Andrzej 
Czyżewski.
 Na ilustracji pokazano korytarz szkolny z akustycznym sufitem, 
który powoduje obniżenie ciśnienia akustycznego i zmniejszenie 
rozprzestrzeniania się dźwięku.

Zjawisko podniesienia progu sły-
szenia określane jest także mianem 
TTS (Temporary Threshold Shift). 
Jego przyczyną może być także 
korzystanie z przenośnych odtwa-
rzaczy CD i MP3. Tego typu źródła 
dźwięku wydają się być również 
przyczyną poważnych chronicznych 
problemów ze słuchem zwanym 

„uchem Ipod”.
Zjawisko TTS zauważono także 

w trakcie badań pilotażowych. 
– Efekt TTS występował od pierw-

szej do ostatniej przerwy, a także 
w czasie lekcji – podkreśla profe-
sor Andrzej Czyżewski, kierujący 
Katedrą Systemów Multimedial-
nych Politechniki Gdańskiej, która 
dostarczała sprzęt i oprogramowa-
nie do testów.

– Autorzy badań zwracają uwagę 
na fakt, że silny efekt TTS zaobser-
wowano w przedziale częstotliwości 
decydującym o zrozumiałości mowy, 
czyli od 1600 do 3400 Hz. 

Profesor Czyżewski podziela 
opinię profesora Skarżyńskiego o 
potrzebie edukacji prozdrowotnej 
ukierunkowanej na profilaktykę 
zaburzeń słuchu:

– Dzieci muszą sobie zdawać spra-
wę, że ponoszą odpowiedzialność 
za swoje zdrowie, w tym także za 
słuch. 

Zapytany o sposoby radzenia 
sobie z hałasem w szkołach odpo-
wiada:

– Podstawowymi działaniami, 
które powinny być podjęte w celu 
poprawienia środowiska dźwięko-
wego w budynkach szkolnych są 
skuteczne adaptacje akustyczne.

Elementy dźwiękochłonne są 
koniecznością w szkołach

Sufity dźwiękochłonne, ewentualnie 
w połączeniu z dźwiękochłonnymi 
panelami ściennymi powodują obni-
żenie poziomu tła akustycznego i 
poprawę zrozumiałości mowy.

Dzieci z wadami słuchu borykają 
się, zdaniem profesora Skarżyńskie-
go, również z innymi problemami.

– Wpływają one na ich rozwój 
emocjonalny i intelektualny, ich 
postępy w nauce oraz relacje z 
innymi ludźmi. 

– Najpoważniejszym, naszym 
zdaniem, problemem jest czasowe 
obniżenie zdolności słyszenia po 
tak zwanej „długiej odprężającej 
przerwie”. 

Fot. Mikko Pekki/Studio Sempre
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„Akustyka hal sportowych  
– od problemu do rozwiązania”

Wereld w Vleuterweide, w której po 
zamontowaniu skutecznych paneli 
dźwiękochłonnych na ścianach czas 
pogłosu uległ skróceniu o ponad 
sekundę! Mimo wcześniejszych 
prób, polegających na zamontowa-
niu pochłaniających dźwięk płyt z 
wełny drzewnej wzdłuż krawędzi 
sufitu, czas pogłosu nadal był zbyt 
długi – całe 2,9 sekundy.

Po dodaniu nowych elementów 
ściennych czas pogłosu uległ skró-
ceniu do 1,8 sekundy. Zdaniem ISA 
Sport – instytutu współpracującego 
z Holenderskim Komitetem Olim-
pijskim, który decyduje o tym, czy 
pomieszczenia nadają się do orga-
nizacji rozgrywek sportowych – w 
tego typu obiektach czas pogłosu nie 
może przekraczać 2 sekund.

Sposób na trzepoczące echo

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać 
między innymi prelekcji „Akustyka 
wnętrz z punktu widzenia nauczy-
ciela wychowania fizycznego”, którą 
wygłosił Len van Rijn –nauczyciel 
wychowania fizycznego z uszkodze-

– Uszkodzenia słuchu zdarzają 
się znacznie częściej tym 
nauczycielom wychowania 
fizycznego, którzy pracują w 
pomieszczeniach o złej akustyce.
Len van Rijn, przedstawiciel KVLO 
(Królewskie Stowarzyszenie Nauczycieli 
Wychowania Fizycznego) z Holandii.

Hala sportowa de Wijde Wereld 
w holenderskim mieście 
Vleuterweide.

Estetyczne ścienne panele 
dźwiękochłonne, które 
spowodowały skrócenie czasu 
pogłosu w hali sportowej o całe 
1,1 sekundy – to robi wrażenie, 
czyż nie?

„Panele dźwiękochłonne montowane na 
ścianach skróciły czasu pogłosu o ponad 
sekundę. Uzyskano w ten sposób wartość 
zgodną z holenderskimi zaleceniami 
krajowymi!”
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niem słuchu spowodowanym pracą 
w złych warunkach akustycznych, 
przedstawiciel KVLO (Królew-
skiego Stowarzyszenia Nauczy-
cieli Wychowania Fizycznego). 
Tłumaczy, że uszkodzenia słuchu 
są zdecydowanie częstsze u  tych 
członków stowarzyszenia, którzy 
pracują w głośnych pomieszcze-
niach.  Stowarzyszenie KVLO jest 
ponadto pewne, że zła akustyka w 
pomieszczeniu powoduje również 
występowanie takich objawów, jak 
zmęczenie, ból głowy, problemy z 
głosem i stres.

Zjawisko trzepoczącego echa 
polega na odbijaniu się dźwięku 
od przeciwległych ścian. Dźwięk 
nieprzyjemnie wibruje, pogarsza-

jąc znacznie zrozumiałość mowy  
i potęgując hałas. Trzepoczące echo 
najczęściej występuje w pomiesz-
czeniach o długich i wysokich ścia-
nach, takich jak sale gimnastyczne 
czy hale sportowe. Najlepszym spo-
sobem zwalczania trzepoczącego 
echa jest montaż w pomieszczeniu 
dźwiękochłonnych paneli ściennych, 
co również było przedmiotem dys-
kusji w trakcie seminarium. Pod-
kreślono, że panele pochłaniające 
dźwięk muszą być zarówno sprę-
żyste, jak i odporne na uderzenia 
i wstrząsy.

– Ludzie lepiej rozumieją znaczenie 
akustyki pomieszczeń, gdy mogą 
to sprawdzić na własnej skórze – 
mówi Guus Klamerek, specjalista 
ds. akustyki wnętrz obiektów oświa-
ty w firmie Ecophon w państwach 
Beneluksu.

 W ogólnokrajowym seminarium 
poświęconym warunkom akustycz-
nym w halach sportowych, które 
odbyło się 15 grudnia zeszłego roku, 
wzięło udział prawie 100 osób. 

Prelegentami byli Jeroen Neggers 
z Institute for Sports Accommoda-
tions (który to instytut współpracuje 
z Holenderskim Komitetem Olim-
pijskim), Theo Appeldoorn, z Acour 
Lawaaibestrijding, Len van Rijn, z 
KVLO (Królewskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli Wychowania Fizycz-
nego), i wreszcie Guus Klamerek 
z Ecophon.

Ścienne panele dźwięko-
chłonne spowodowały  
skrócenie czasu pogłosu

Przy okazji seminarium uczestnicy 
zwiedzili halę sportową de Wijde-
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Holenderscy nauczyciele wychowa-
nia fizycznego pozwali do sądu swo-
jego pracodawcę z powodu poważ-
nego uszkodzenia słuchu, jakiego 
doznali na skutek złych warunków 
akustycznych w swoim miejscu pra-
cy. Szkoły wypłacają nauczycielom 
odszkodowania. 

Skarżących wspiera holenderskie 
stowarzyszenie KVLO (Królewskie 
Stowarzyszenie Nauczycieli Wycho-
wania Fizycznego) reprezentujące 
interesy nauczycieli WF jako pra-
cowników.

Zła akustyka pomieszczeń nie jest 
nowym problemem. Już wcześniej 
stowarzyszenie KVLO opublikowa-
ło raport, w którym zwrócono uwagę 
na nękające nauczycieli problemy 
ze słuchem, dolegliwości strun 
głosowych, zmęczenie i stres. 
Raport stał się jedną z głów-
nych przyczyn wprowadzenia w 
2005 roku w Holandii surowszych 
norm, co najwyraźniej jednak nie 
rozwiązało problemu.

W większości obiektów spor-
towych i sal gimnastycznych 
występują twarde podłogi, ściany 
i sufit. W połączeniu z dużą kuba-
turą pomieszczeń są one przyczyną 
wysokiego natężenia hałasu i irytu-
jącego pogłosu.

Uczniom trudno jest zrozumieć 
słowny przekaz nauczyciela, szcze-
gólnie w hałaśliwym otoczeniu i w 
warunkach dużych pomieszczeń, 
gdzie głos nauczyciela musi dotrzeć 
daleko. W wyniku tego nauczyciele 
nadwyrężają struny głosowe, co pro-
wadzi do problemów z głosem.

Złe warunki akustyczne mogą 
także mieć negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo. Nauczyciel musi 
reagować szybko, a w sytuacji awa-
ryjnej musi być dobrze słyszany  
i skupiać na sobie uwagę uczniów. 

W pomieszczeniach, w których 

występują długie, równoległe ściany 
– jak w przypadku hal sportowych, 
powstaje tak zwane trzepoczące 
echo, co jest dodatkowym argu-
mentem, by zadbać o odpowiednią  
o akustykę wnętrza. 

W halach sportowych czas 
pogłosu często wynosi powyżej 
3 sekund, a poziom natężenia 
dźwięku ponad 80 dB(A). 

 Trwałe uszkodzenie słuchu 
może nastąpić już przy 85 dB(A) – 
w zależności od czasu ekspozycji 
na dźwięk.

Najlepsze własności 
dźwiękochłonne!

Przy wyborze dźwiękochłonnych 
paneli ściennych i płyt sufitowych 
należy zwrócić uwagę, by charak-
teryzowały się one jak najlepszą 
absorpcją dźwięku, także w zakre-
sie niższych częstotliwości. Jest 
to konieczne by spełnić wymaga-
nia norm i wytycznych. Elementy 
dźwiękochłonne muszą być przy 
tym odporne na uszkodzenia mecha-
niczne: uderzenia piłek i innych 
przedmiotów.

Dźwięk gwizdka nauczyciela WF, który 
właściwie powinien być używany 
jedynie na wolnym powietrzu, może w 
odległości metra osiągnąć natężenie 
nawet 105 dB(A), które jest szkodliwe 
dla zdrowia.

Nauczyciele wychowania fizycznego z 
uszkodzeniem słuchu pozywają szkoły
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Skoki i biegi, odbijane piłki, doping i wrzawa. 
Gwizdki sędziów. Wysoki poziom hałasu, w 
połączeniu z dużą przestrzenią w halach 
sportowych i salach gimnastycznych, utrudnia 
komunikację. Przebywanie w tak głośnym 
środowisku może przyczynić się do powstawania 
uszkodzeń słuchu. Dlatego montaż 
materiałów wytłumiających jest tu 
koniecznością.

Sufit y akuSt yczne, które potrafią więcej niż inne

Hale sportowe i sale gimna-
styczne to obiekty, które 
najczęściej mają problem 

z akustyką.
Duża przestrzeń, wysokie i długie 

ściany powodują, że przebywanie 
w takim pomieszczeniu podczas 
głośnych imprez sportowych jest 
wręcz niebezpieczne dla zdrowia. 
Wysokie ciśnienie akustyczne, echo 
i nieograniczone rozprzestrzenianie 
się fal dźwiękowych powodują, że 
hałas ciężko znieść zarówno nauczy-
cielom, jak i uczniom.

Ludzie mają tendencję do gło-
śniejszego zachowania, jeśli prze-
bywają w hałaśliwym otoczeniu. To 
zjawisko nosi nazwę efektu Lombar-
d’a. Im głośniejszy szum tła, tym 
bardziej podnosimy głos, by być sły-
szanym. W efekcie przebywamy w 
środowisku, gdzie komunikacja jest 

niemal niemożliwa, wzrasta poziom 
stresu towarzyszący wykonywaniu 
codziennych zadań i zachodzi ryzy-
ko uszkodzeń słuchu. 

Dzięki dobrej akustyce 
obiekt staje się bardziej 
uniwersalny

Jeśli pomieszczenie służy do orga-
nizowania rozgrywek sportowych 
w różnych dyscyplinach, a także do 
innych celów, właściwości akustycz-
ne wnętrza należy dostosować na 
potrzeby najgłośniejszych imprez. 
Czy w pomieszczeniu organizuje się 
też koncerty, odczyty i inne imprezy 
wymagające sprzętu nagłaśniające-
go? Zastosowanie we wnętrzu mate-
riałów dźwiękochłonnych zapew-
ni lepszą jakość dźwięku i większą 
kontrolę nad nim. 

Efektywne pochłanianie dźwięku 
nie musi kosztować wiele. Wystar-
czy o tym pomyśleć na możliwie 
wczesnym etapie powstawania 
obiektu. 

Hale sportowe i sale 
gimnastyczne – więcej spraw 
do przemyślenia

1. W przestrzeni edukacyjnej, 
jaką może być na przykład hala 
sportowa, bardzo ważna jest zro-
zumiałość mowy: wskazówki, pole-
cenia i ostrzeżenia trenera muszą 
docierać do uczniów. Oznacza to 
potrzebę kontroli rozchodzenia się 
dźwięków. 

2. Należy obniżyć poziom ciśnie-
nia akustycznego w celu uniknięcia 
stresu i uszkodzeń słuchu.

3. Czas pogłosu musi być na 

poziomie przyjętym dla pomiesz-
czeń o odpowiedniej akustyce. 
Zalecamy, by czas pogłosu nie 
przekraczał 1,2 sekund, co najła-
twiej uzyskać poprzez odpowiednie 
działania na możliwie wczesnym 
etapie budowy. 

Często istniejące budynki są źle 
przystosowane do montażu aku-
stycznego sufitu, a twarde ściany 
nie spełniają wymogów odnośnie 
pochłaniania dźwięku. Zawsze jed-
nak istnieje rozwiązanie, które przy-
najmniej poprawi akustykę wnętrza 
– wszystkie możliwe powierzchnie 
należy wtedy pokryć materiałami 
dźwiękochłonnymi. 

4. Elementy pochłaniające dźwięk 
o najwyższej klasie pochłaniania 
(Klasa A) muszą być odporne na 
uderzenia i wstrząsy.
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Odporność na uderzenia zgodnie z  
Normą Europejską

Zgodnie z Europejską Normą EN 13964, elementy dźwiękochłonne 
są zaliczane pod kątem odporności na uderzenia do jednej z trzech 
klas określających różne obszary zastosowań: 

• Systemy sufitowe i ścienne elementy dźwiękochłonne klasy 1A stosu-
je się w halach sportowych wielorakiego przeznaczenia, w których 
rozgrywane są zawody w „twardych” dyscyplinach z udziałem piłki 
– jak piłka ręczna, czy tenis.

  Dźwiękochłonne elementy sufitowe i ścienne spełniające wymogi 
klasy 1A znaleźć można w ramach systemu wyrobów  
Ecophon Super G™ Plus.

• Systemy sufitowe klasy 2A zalecane są w salach gimnastycznych  
i innych obiektach, gdzie gra się w mniej „twarde” dyscypliny z 
udziałem piłki – jak siatkówka, czy hokej halowy.

  Dźwiękochłonne elementy sufitowe i ścienne spełniające wymogi 
klasy 2A znaleźć można w ramach systemu wyrobów  
Ecophon Super G™.

• Systemy sufitowe klasy 2A i 3A nadają się do zastosowania we 
wszystkich pomieszczeniach, w których wymagany jest sufit odporny 
na uderzenia – na przykład w korytarzach szkolnych, czy obiektach 
przedszkolnych.

  Dźwiękochłonne elementy sufitowe i ścienne spełniające wymogi 
klasy 2A i 3A znaleźć można w ramach systemu wyrobów  
Ecophon Super G™ i Super G™ Dp XL („narażone” sufity w 
korytarzach szkolnych).

Strony z wyrobami Ecophon Super G™ znaleźć można pod adresem 
www.ecophon.pl.

Oto jak można poprawić akustykę wnętrza

W celu skrócenia czasu pogłosu, ograniczenia rozprzestrzeniania 
się fal dźwiękowych i obniżenia ciśnienia akustycznego na całej 
powierzchni sufitu montuje się elementy dźwiękochłonne o najwyższej 
klasie pochłaniania dźwięku (A). Zastosowanie dźwiękochłonnych 
paneli ściennych na przylegających do siebie ścianach pozwoli roz-
wiązać problem tzw. Trzepoczącego echa, kiedy to dźwięk odbija 
się od przeciwległych ścian. Elementy dźwiękochłonne muszą jednak 
być zamocowane jak najbliżej podłoża, a ich powierzchnia musi być 
odporna na uderzenia i wstrząsy.

Szkoła De Matrix została laureatką nagrody „Budynek 
Szkolny 2009”, zwyciężając w prestiżowym konkursie 
architektonicznym w Holandii, którego motywem przewodnim 
było „Zrównoważone podejście”. W sali gimnastycznej 
zastosowano elementy dźwiękochłonne z myślą o 
zapewnieniu jak najlepszych warunków akustycznych.

Ecophon Super G™ to rodzina systemów sufitowych i ściennych 
elementów dźwiękochłonnych, które znajdują zastosowanie  
w trudnych warunkach – na przykład w halach sportowych, 
salach gimnastycznych i korytarzach szkolnych. Wytrzymała 
powierzchnia Super G jest odporna na uderzenia i wstrząsy,  
co pozwala uniknąć szkód.
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Tylko grube ściany przypomi-
nają, że przedszkole, wybu-
dowane niemal rok temu, róż-

ni się od innych budynków tego 
typu. 

Do nowej siedziby przedszkole 
przeniosło się jesienią 2008, wcze-
śniej mieściło się w połączonych 2 
mieszkaniach na parterze budynku 
wielorodzinnego.

Przedszkole, noszące nazwę 
Miejski Las (Stadsskogen), wybu-
dowane zostało z zastosowaniem 

technologii budynku pasywnego i 
jest pionierskim przedsięwzięciem. 
Nie ma w Szwecji, a zapewne także 
w całej Europie, drugiego przed-
szkola zbudowanego w tej techno-
logii, pozwalającej znacznie zaosz-
czędzić energię.

Personel miał wpływ na 
warunki akustyczne

Jednym z głównych problemów 
było uzyskanie korzystnego śro-
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dowiska akustycznego i uniknięcie 
denerwującego hałasu. Gromadka 
rozbrykanych dzieci pod jednym 
dachem potrafi wywołać męczący 
harmider. 

– Różnica, jeśli chodzi o akusty-
kę, w porównaniu do poprzednich 
pomieszczeń jest ogromna – mówi 
zadowolona dyrektor przedszkola 
Agneta Augustsson. 

– Pod koniec dnia pracy nie jeste-

śmy już tak zmęczeni, jak kiedyś.
Opowiada, że personel był obec-

ny przy całym procesie projekto-
wania i miał możliwość wyrażania 
swoich opinii, między innymi na 
temat akustyki.

Sufit akustyczny uzupełniono 
dźwiękochłonnymi panelami ścien-
nymi. Postarano się również obniżyć 
hałas tła. 

Ograniczono ilość zmywarek, 

Gdy powstawało pierwsze w Europie 
przedszkole zbudowane z wykorzystaniem 
technologii budynku pasywnego, wiele uwagi 
poświęcono akustyce wnętrz. Starannie dobrano 
wszystkie elementy, od akustycznego 
sufitu do dźwiękochłonnego materiału 
na stołach. 

PIERWSZE W EUROPIE PRZEDSZKOLE W TECHNOLOGII BUDYNKU PASY WNEGO
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Dyrektor Agneta Augustsson przytacza opinię personelu, który uważa, że akustyka 
nowych wnętrz jest doskonała. 

Dzieci chętnie chowają się w głębokich wnękach okiennych. Ebba Brunegård i Emmy Antmarker należą 
do niemal setki dzieci uczęszczających do tego wyjątkowego przedszkola.

Architekci

Glantz Arkitektstudio

Sufity akustyczne Ecophon

Ecophon Gedina™ A  
Ecophon Hygiene™ Perfomance A 
Ecophon Wall Panel™ Super G

natomiast maszyny biurowe, takie 
jak komputery, czy faks, zabrano ze 
wspólnych powierzchni do oddziel-
nego pomieszczenia. By wyciszyć 
odgłosy stukania szklanek, sztuć-
ców i innych twardych przedmiotów, 
na stołach zastosowano materiały 
dźwiękochłonne.

Nagła decyzja gminy

Plany przedszkola były już goto-
we, gdy politycy rządzący w gmi-
nie Alingsås postanowili w sposób 
bardziej ofensywny postawić na 
budownictwo o wysokiej wydaj-
ności energetycznej. 

Zmieniono decyzję i zdecydo-
wano się na budowę przedszkola 
w technologii budynku pasywne-
go, a nie w tradycyjnej technologii 
budowlanej.

– Przez to budynek stał się nieco 
większy niż zakładało pozwolenie 
na budowę – opowiada architekt 
Maria Hallberg.

Zmiana technologii nie pociągnęła 
za sobą poważnych zmian w wyglą-
dzie budynku – twierdzi Maria Hal-
lberg z pracowni architektonicznej 
Glantz Arkitektstudio, która ma już 
na koncie projekty budynków wyko-
nanych w technologii pasywnej. 

Architekt zwraca uwagę, że w 

budynkach pasywnych nie używa 
się sufitów z płyt gipsowych. Odpo-
wiednią izolacyjność termiczną  
i akustyczną zapewnia sufit z dodat-
kową, pół-metrową warstwą z wełny 
szklanej umieszczoną nad sufitem 
akustycznym. 

Jest to również sposób na wytłu-
mienie dźwięków o niskiej często-
tliwości, np. odgłosów wentylacji 
etc. 

Poza wymogami odnośnie 
dobrych warunków akustycz-
nych, dążono także do uzyskania 
wewnątrz budynku wysokiej klasy 
czystości powietrza. 

Z wyjątkiem ekstremalnie niskich 

temperatur na zewnątrz, do budynku 
pasywnego nie dostarcza się energii 
cieplnej. 

Energię cieplną pobiera się z 
powietrza wewnątrz budynku, 
następnie wykorzystuje się ją do 
ocieplenia powietrza napływającego 
z zewnątrz.

Kultura ciszy

Coraz częściej mówi się, że hałas 
rodzi hałas. W pomieszczeniach o 
złej akustyce i długim czasie pogło-
su trzeba mówić głośniej, być sły-
szanym. W rezultacie wszyscy się 
wzajemnie przekrzykują.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Niemcy i Austria w czołówce  
– ale UE z rezerwą
Technologia pasywnego budynku 
jest najbardziej rozpowszechniona w 
Niemczech i Austrii. Jednak pojęcie 
„pasywny dom” nie będzie stoso-
wane w końcowej wersji dyrekty-
wy UE w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków.

Jesienią Unia Europejska przyj-
mie zapewne dyrektywę zaostrzają-
cą wymogi w zakresie obniżonego 
zużycia energii. W pracach przygo-
towawczych nad tekstem dyrekty-
wy użyto pojęcia „pasywny dom”. 
Potem pojęcie to jednak usunięto, 
ponieważ uznano, że nie jest neu-
tralne w aspekcie doboru rozwiązań 
technicznych.

Jedynie siedem z 27 państw 

członkowskich Unii Europejskiej 
przyjęło krajową definicję budynku 
o niskim zużyciu energii. 

Tylko Austria używa w krajo-
wej definicji pojęcia pasywny dom: 
„Klima:aktiv Passivhausstandard”. 
Około dziesięć procent nowo budo-
wanych domów w Austrii stanowią 
budynki pasywne. W czołówce są 
również Niemcy, gdzie jest obecnie 
około 8 tysięcy pasywnych domów. 
W Danii postawiono sobie za cel, by 
w roku 2020 wznoszone były tylko 
domy pasywne. W Szwecji do tej 
pory zbudowano i wyremontowa-
no prawie 20 nieruchomości przy 
wykorzystaniu energooszczędnego 
modelu.

W Austrii znajduje się między 
innymi ceniony mieszkalny budy-
nek wielorodzinny, zbudowany w 
miejscowości Wolfurt w 1999 roku 
z zastosowaniem technologii domu 
pasywnego. Budynek tworzy sta-
lowy szkielet i drewniana fasada, 
a warstwa izolacyjna ma 350 mm 
grubości.

W 2016 roku Unia Europejska 
wprowadzi nową normę budowlaną, 
opartą na tej stosowanej obecnie 
w Austrii. UE zrezygnuje jednak 
z używania określenia „pasywny 
dom”, aby nie ograniczać stosowa-
nia rozwiązań technicznych.

Według Unii Eurpejskiej, sama 
nazwa nie jest ważna, istotne jest 

Materiały dźwiękochłonne i dobra 
akustyka wnętrza sprawiają, że nie 
trzeba mówić głośno, by inni sły-
szeli, co się mówi.

Dopiero wtedy można z powo-
dzeniem zacząć kształtować kulturę 
ciszy.W przedszkolu realizuje się 
specjalny program kształcenia, skie-
rowany zarówno do personelu, jak  
i do dzieci, który uczy, jak wspólnie 
tworzyć cichsze, spokojniejsze śro-
dowisko, w którym wszyscy czują 
się lepiej.

– Myślę, że przeszliśmy długą dro-
gę i osiągnęliśmy nasz cel– pod-
sumowuje dyrektor szkoły, Agneta 
Augustsson.

Królewska wizyta

Szkołę odwiedziła szwedzka para 

królewska Karol XVI Gustaw  
i królowa Sylwia. Król Karol XVI 
Gustaw jest znany ze swego zaan-
gażowania w problematykę ekolo-
giczną.

Parę królewską bardzo intereso-
wała technologia budynku pasywne-
go.Uznali, że można ją wykorzystać 
w pałacu Drottningholm – oficjalnej 
rezydencji rodziny królewskiej. 

Zespół pałacowy Drottningholm 
jest doskonale zachowaną budowlą 
z przełomu XVII i XVIII wieku, 
zbudowaną na wzór francuski.

W 1991 roku pałac Drottningholm 
został wpisany na listę światowe-
go dziedzictwa sporządzoną przez 
agendę ONZ UNESCO, na której 
znajdują się miejsca o największej 
wartości dla ludzkości.

– Gładka powierzchnia sufitu akustycznego odbija naturalne 
światło, jak również zwiększa efektywność sztucznego oświetlenia. 
Umiejętnie rozmieszczone okna zapewniają maksymalną ilość 
światła bez silnych promieni słonecznych. 

Zimno na zewnątrz, ciepło w środku. Ogrzewanie 
przedszkola działa bez zarzutu.

Materiały dźwiękochłonne na suficie i ścianach przyczyniają się  
m.in. do ograniczenia zjawiska „trzepoczącego echa”.

Ciąg dalszy z poprzedniej strony
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osiągnięcie celu: budynki, które 
będą zużywały jak najmniej ener-
gii i nie emitowały szkodliwych 
substancji. 
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O tym, czy dany budynek można 
zaklasyfikować jako pasywny, decy-
duje całkowite zużycie energii na 
potrzeby ogrzewania. W Szwecji 
i w Austrii na przykład zużycie 
energii w budynku nie może prze-
kraczać rocznie 15 kWh na metr 
kwadratowy.

Dom pasywny powinien mieć 
odpowiednio dobrane ściany, okna, 
podłogi, dach i wentylację. 

Tworzy się w ten sposób szczel-
ną „skorupę” , która ogranicza do 
minimum stratę energii. Efektywny 
system wentylacji i wymienniki cie-
pła zapewniają z kolei odpowiednią 
jakość i temperaturę powietrza. 

Ciepło pochodzi od osób przeby-
wających w pomieszczeniach, urzą-
dzeń i oświetlenia. Jeden człowiek 
wydziela tyle ciepła, co 100-watowa 
żarówka.

Istotną kwestią jest, by nie dopu-
ścić do powstania tzw. mostków 
zimna. 

Zdarzały się budynki pobudowa-
ne według zasad domu pasywnego, 
w których wykonawcy przez pomył-
kę wywiercili otwory w ścianie w 
niewłaściwych miejscach, niszcząc 
hermetyczną skorupę.

Aby zagwarantować dopływ ener-
gii słonecznej, należy właściwie zlo-

kalizować dom na działce.
Budowa pasywnego domu jest 

zaledwie o kilka procent droższa od 
zwykłego budynku. W perspekty-
wie całkowity koszt jest niż-
szy ze względu na mniejsze 
zużycie energii.

Poprawa współ-
czynnika izolacyjno-
ści okien umożli-
wiła stosowanie w 
budynkach coraz 
większych okien.

Pasywny dom 
może być wypo-
sażony w pomoc-
niczą instalację 
grzewczą, któ-
rą włącza się 
przy wyjątkowo 
niskiej tempera-
turze. W przed-
szkolu w Alingsås można włączyć 
centralne ogrzewanie, gdy zrobi się 
bardzo zimno. 

Pasywne domy można budować 
w krajach o zimnym i ciepłym kli-
macie.

Pasywny dom od podszewki

Na rysunku pokazano zasadę izolacji i ogrzewania, 
które sprawiają, że dom jest pasywny, co oznacza, 
że do ogrzewania nie wymaga energii z zewnątrz.
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Robert Wålinder, konsultant medy-
cyny pracy w Klinice Uniwersytec-
kiej w Uppsali, wraz ze współpra-
cownikami zbadał natężenie hałasu 
w kilku szkołach, przedszkolach  
i świetlicach.

Naukowcy mogli się przekonać, 
że poziom hałasu przekraczał niekie-
dy 80 dB(A), czyli wartość powyżej 
której szwedzkie prawo (i polskie 
także) zobowiązuje pracodawców 
do zapewnienia pracownikom indy-
widualnych środków ochrony słuchu 
przy jednoczesnym ostrzeżeniu ich 
o ryzyku uszkodzenia słuchu.

W niektórych wypadkach poziom 
hałasu przekraczał 85 dB(A), czyli 
górną wartość, przy której pracodaw-
ca ma obowiązek dopilnowania, by 
ochrona słuchu była stosowana.

Pomiary wykazały, że średni 
poziom natężenia hałasu wynosił 
70 decybeli. Odpowiada to mniej 
więcej natężeniu hałasu drogowego 
w centrach miast. 

„Nagły krzyk jest 
najbardziej szkodliwy”

Robert Wålinder uważa, że stoso-
wane w przemyśle normy pozio-
mu hałasu, nie są odpowiednie w 
tym przypadku, ponieważ wartość 
Leq,8h – czyli równoważny poziom 
ekspozycji na hałas– dotyczy śred-
niego poziomu hałasu dla całego 
8-miogodzinnego dnia pracy. 

– Ale nauczyciele nie przeby-
wają w klasie przez osiem godzin. 
Ponadto uszkodzenia słuchu spowo-

dowane przez nagły krzyk z bliskiej 
odległości mogą być groźniejsze niż 
hałas przemysłowy o stałym natęże-
niu zbliżonym do dopuszczalnego 
poziomu. Potencjalne uszkodze-
nia słuchu wywołane przez głośne 
krzyki i inne dźwięki o charakterze 
impulsowym, mogą być niespodzie-
wane jeśli mierzy się tylko średni 
poziom hałasu. Dlatego metoda 
pomiaru i wynik nie są całkowicie 
adekwatne do zagrożenia medycz-
nego – mówi Robert Wålinder.

Elementem badań była także 
ankieta rozesłana do 4600 pracow-
ników. Ośmiu na dziesięciu odpo-
wiedziało na pytania ankiety. 

Szkoły głośniejsze niż fabryki

W szkołach panuje hałas, który 
nie zostałby zaakceptowany 
nigdzie indziej – twierdzi Robert 
Wålinder.

Wymiana ciepła w 
powietrzu wentylowanym. 
Pobierane świeże powie-
trze jest ogrzewane przez 
powietrze zużyte.

Powietrze zużyte

Świeże powietrze

Słońce zimą

Słońce latem

Izolacja sufitu  
ma grubość co 
najmniej 50 cm.
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Sufit stanowi zwykle największą 
ciągłą powierzchnię w pomiesz-
czeniu, decyduje więc o tym, jak 
odbieramy wnętrze. Okazuje się, że 
istnieje powierzchnia sufitu, która 
radykalnie minimalizuje negatyw-
ne oddziaływanie światła. Warto 
się dowiedzieć, jakie znaczenie 
dla wyglądu pomieszczenia ma 
odblask!

Stworzenie pomieszczenia takie-
go, jakie było w zamyśle – to oczy-
wiste pragnienie architektów i osób 
zajmujących się wystrojem wnętrz. 
Niestety, nie zawsze się to udaje. 
Sufit odbija światło różnie, w zależ-
ności od struktury jego powierzch-

ni. Często powstają nieprzyjemne 
odbicia, których źródłem są okna 
i sztuczne oświetlenie, w wyniku 
czego ma się wrażenie, że sufit jest 
nierównomiernie oświetlony.

Dzięki najnowszym badaniom 
jesteśmy w stanie stworzyć idealną 
powierzchnię, która ma odpowiedni 
połysk i optymalną wartość współ-
czynnika luminancji wstecznej. 
Ten nowy parametr związany jest 
z gładkością lub nierównomierno-
ścią powierzchni. 

Sufit nie zeszpecony przez oświetlenie

– Dobrym przykładem 
luminancji wstecznej jest śnieg – 
mówi Johanna Friman, 
kierownik projektu w Ecophon. 
Świeży śnieg charakteryzuje się 
dużym współczynnikiem 
luminancji wstecznej i sprawia 
wrażenie oślepiająco białego 
dzięki świeżo spadłym 
kryształkom, które opadają 
luźno na ziemię. „Stary” śnieg 
natomiast jest bardziej zwarty i 
ma bardziej zbitą powierzchnię, 
która nie odbija światła z 
podobną intensywnością. 

Fot. Åke E:son Lindman
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Badania na temat luminancji wstecznej, tego jak różne powierzch-
nie reagują na światło i oświetlenie, prowadziła duńska firma 
Delta. Przy niskim współczynniku luminancji wstecznej sufit wydaje 
się jaśniejszy, z większą ilością odblasków, gdy patrzymy na 
niego i na źródło światła.  Gdy źródło światła mamy za sobą, sufit 
wydaje się ciemniejszy. Sytuacja jest odwrotna, gdy współczynnik 
luminancji wstecznej jest zbyt wysoki. Jeśli współczynnik luminancji 
wstecznej przyjmuje wartość około 60, luminancja (oświetlenie) 
powierzchni sufitu jest mniej więcej taka sama, niezależnie od 
tego, gdzie w pomieszczeniu jest obserwator. 

Fakty

Współczynnik luminancji wstecznej= mcd
m2lx

gdzie cd=kandela, czyli jednostka światłości (ilości światła wypro-
mieniowanego w pewnym kierunku przez źródło światła), zaś 
lx=luks, czyli jednostka natężenia oświetlenia (miara oświetlenia 
danej powierzchni). Minimalna wartość współczynnika luminancji 
wstecznej wynosi 0, zaś wartość maksymalna 120. Wartość w 
przypadku powierzchni sufitu powinna kształtować się na pozio-
mie około 60.

– Wszystko jest kwestią równowagi – mówi Kai Sørensen z firmy 
Delta, duńskiej agencji konsultingowej specjalizującej się w 
zagadnieniach elektroniki, oświetlenia i akustyki, która prowadzi 
badania nad zjawiskiem luminancji wstecznej. Sufit odbija zarówno 
światło dzienne, jak i oświetlenie w różny sposób, zależnie od 
właściwości powierzchni. Należy zredukować do minimum odbicia, 
które przeszkadzają, a które związane są z połyskiem – efektem 
wynikającym z gładkości powierzchni. Im bardziej matowy jest sufit, 
tym mniejsze wrażenie olśnień i odbić. 

– Zwykle patrzymy pod kątem ostrym na większą powierzchnię 
sufitu, stąd też duże znaczenie ma struktura powierzchni i sposób,  
w jaki odbijane jest światło. Im bardziej porowata struktura, tym 
więcej odbić od nierówności w powierzchni. Potrzebna jest 
równowaga: optymalna struktura powierzchni powinna zapewnić 
równomierny odblask na całej powierzchni sufitu, bez względu na 
to, skąd patrzymy na sufit. Sufit jednocześnie powinien sprawiać 
wrażenie neutranie białego i jasnego. Opisujemy to w postaci 
współczynnika lumiancji wstecznej, którego wartość powinna 
wynosić około 60.

Jedną z najważniejszych własności sufitu jest to, by jego 
powierzchnia sprawiała wrażenie tak samo oświetlonej niezależnie 
od miejsca w pomieszczeniu, w którym znajduje się obserwator. 
Możliwe jest wyeliminowanie odbić, olśnień i zmian zabarwienia,  
a także kolorowego oświetlenia. Pomieszczenie powinno być 
odbierane tak, jak założono przy jego projektowaniu.

Na wykresie pokazano, jak na różne powierzchnie sufitowe 
oddziałuje oświetlenie w zależności od miejsca obserwatora w 
pomieszczeniu i kierunku oświetlenia. Wrażenie najbardziej równo-
miernego oświetlenia uzyskuje się, wybierając powierzchnię sufitu 
B.

Różne powierzchnie sufitu charakteryzują się różnym współczynni-
kiem odbicia światła. Współczynnik odblasku w okolicy 60 ozna-
cza najlepsze własności (powierzchnia sufitu B).
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Kierunek oświetlenia z tyłu             Kierunek oświetlenia z przodu

Powierzchnia B

Powierzchnia C

Powierzchnia A
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Panele dźwiękochłonne i sufity 
akustyczne Ecophon składają 
się z rdzenia z wełny szklanej 

i specjalnej, stworzonej przez Eco-
phon, powłoki Akutex™. Zapewnia 
ona estetyczny, nowoczesny wygląd 
powierzchni i doskonałe właściwo-
ści wychwytywania dźwięków.

Porowaty rdzeń skutecznie 
pochłania niepożądane dźwięki w 
pomieszczeniu. 

Dzięki temu akustyka wnętrza 
ulega poprawie we wszystkich 
aspektach. Zmniejszeniu ulega czas 
pogłosu i rozchodzenie się dźwięku, 
obniża się poziom hałasu, znacznie 
poprawia się również zrozumiałość 
mowy.

Skuteczniejsze pochłanianie 
dźwięku

Pochłanianie energii fal dźwięko-
wych, które wnikają w wełnę szkla-
ną, odbywa się poprzez przejście 
energii akustycznej w inne posta-
ci energii, zgodnie z pierwszym 
prawem termodynamiki. W sku-
tek powstałego oporu przepływu 
powietrza przez materiał dźwięko-
chłonny, energia akustyczna zosta-
je przemieniona w energię cieplną. 
Można zmierzyć wzrost temperatury 
w panelu dźwiękochłonnym rzędu 
ułamka stopnia już przy średnim 
natężeniu dźwięku w pomieszcze-
niu.

Wielkość pochłoniętej energii 
akustycznej zależy przede wszyst-
kim od grubości panelu, jego gęsto-
ści, porowatości i struktury. Właśnie 
wełna szklana charakteryzuje się 

szczególnie dobrymi właściwościa-
mi dźwiękochłonnymi.

Powierzchnia elementu dźwięko-
chłonnego decyduje o tym, ile ener-
gii akustycznej wnika do wnętrza, 
a ile ulega odbiciu. Powierzchnia 
wykończona w technologii Akutex 
ma mnóstwo maleńkich odpowied-
niej wielkości, porów (średnica rzę-
du ułamków milimetra) wywierają-
cych odpowiedni „opór przepływu”, 
w trakcie przenikania fal akustycz-
nych przez panel. Pory są na tyle 
małe, że nie wnika do nich brud, 
kurz, czy woda w trakcie mycia.

Krótkiej długości fale dźwię-
kowe, odpowiadające dźwiękom 
o wysokiej częstotliwości, mają naj-
mniejszą wartość energii, zatem naj-
trudniej im przejść przez wierzchnią 
warstwę. Tajemnica unikalnych wła-
sności akustycznych leży w odpo-
wiednim doborze wielkości porów 
i ich gęstości. Dzięki nim można 
uzyskać idealny „opór przepływu” 
dla dźwięków w zakresie wyso-
kich częstotliwości, i jednocześnie 
zapewniający odpowiedni efekt w 
odniesieniu do dźwięków o niskiej 
częstotliwości, których pochłanianie 
jest tak istotne. 

Tak zwany opór bezwładnościo-
wy powierzchni Akutex sprawia 
ponadto, że panel wprawiany jest 
w ruch oscylacyjny w zależności 
od ilości powietrza w płycie, dzię-
ki czemu energia akustyczna ule-
ga dodatkowemu wytłumieniu, w 
wyniku absorpcji rezonansowej, 
jaka występuje dla konstrukcji pod-
wieszonego sufitu akustycznego.

A zatem panel dźwiękochłon-

ny z powierzchnią w technologii 
Akutex ma lepsze własności w 
zakresie pochłaniania dźwięku niż 
panel wykonany jedynie z wełny 
szklanej.

Lepsze warunki akustyczne, 
bez względu na częstotliwość 
dźwięku
Lepsze pochłanianie dźwięków 
o niższych częstotliwościach ma 

decydujące znaczenie dla lepsze-
go zrozumienia mowy przez osoby 
z zaburzeniami słuchu. Akutex™ 
zapewnia zatem skuteczniejszą 
absorpcję dźwięków w całym 
paśmie akustycznym mowy, co jest 
dla wszystkich korzystne.

Dlaczego panel dźwiękochłonny z powierzchnią 
Akutex™ zapewnia lepsze warunki akustyczne 
niż płyta bez powłoki?

Element pochłaniający dźwięk zamienia 
energię akustyczną , która przeniknęła do 
porowatego materiału płyty, w energię 
cieplną. Dzięki temu większość fal 
dźwiękowych nie wraca do pomieszczenia. 
Płyta dźwiękochłonna z powierzchnią Akutex 
poprawia absorpcję dźwięków o niskich 
częstotliwościach, co jest szczególnie ważne 
dla akustyki wnętrza. 

Technologia w ykończenia powierzchni akuTex™



Technology and aesthetics in perfect balance
As the leading acoustic ceiling company, Ecophon has for thirty 
years been at the forefront in developing new properties 
for acoustic ceiling surfaces. Our painted surface AkutexTM 
has set standards that many have tried to emulate. Architects 
all over the world value the AkutexTM Surface Technology, 
seeing it as an important element in room design, resulting 
in functional as well as emotional comfort for end users. 

www.ecophon.com

An acoustic ceiling
is never better than its surface
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Pilna Potrzeba lePszej akust yki

Komunikaty, które mogą mieć decydujące 
znaczenie dla dalszego przebiegu podróży, często 
giną w zgiełku panującym na lotnisku. 
Spokojniejsze środowisko akustyczne 
wpływa na lepsze zrozumienie przekazów 
słownych, poprawę samopoczucia i 
pozwala pozbyć się niepokoju  
w generalnie stresującej sytuacji.

Przypomnij sobie swój ostat-
ni pobyt na lotnisku. Pamię-
tasz komunikaty, które trudno 

było zrozumieć? Czy to mój samolot 
wystartuje wcześniej? Czy to numer 
mojego wejścia zmienili?

Zrozumienie komunikatu może 
mieć decydujące znaczenie dla prze-
biegu całej podróży. Złe warunki 
akustyczne mogą także wpłynąć na 
obniżenie poziomu bezpieczeństwa, 
które jest tak ważne na lotnisku.

Dodano akustyczny sufit

Ze względu na rosnącą liczbę tury-
stów, ruch na lotnisku w Dubaju jest 
coraz większy. Gdy przystępowano 
do jego rozbudowy, projekt nowe-
go terminalu (Emirates Terminal 3) 
przewidywał sufit metalowy, osta-
tecznie jednak zdecydowano się na 
sufit gipsowy. 

W trakcie budowy szybko zorien-
towano się, że warunki akustyczne 
nie będą na tyle dobre, by komunika-

ty docierały do wszystkich podróż-
nych, co na lotnisku jest przecież 
bardzo ważne. Aby spełnić wymogi 
akustyczne, do istniejącego sufitu 
gipsowego przymocowano dodat-
kowy sufit akustyczny o najwyż-
szej klasie pochłaniania dźwięku 
(klasa A). Oprócz obniżenia natęże-
nia dźwięku udało się podwyższyć 
zrozumiałość mowy, dzięki czemu 
informacje płynące z głośników sły-
chać czysto i wyraźnie.

Podobne sufity akustyczne 
zamontowano na kolejnych dwóch 
terminalach. W takich obiektach tyl-
ko to, co najlepsze, jest wystarczają-
co dobre. Obecnie sufity akustyczne 
w trzech terminalach mają łączną 
powierzchnię 200 000 metrów kwa-
dratowych.

Jednak na setkach lotnisk na 
całym świecie nadal istnieje pilna 
potrzeba poprawy warunków aku-
stycznych – pytanie tylko, jak długo 
trzeba będzie na to czekać.

Burdż al-Arab to drugi co do wysokości hotel na świecie (po Rose 
Tower, który również znajduje się w Dubaju). Za dobę w 
najdroższym apartamencie trzeba zapłacić ponad 48 tysięcy złotych, 
a w najtańszym pokoju ponad 3 tysiące złotych. Jeśli ktoś nie ma 
ochoty płacić za pokój, może posiedzieć w lobby za jedyne 250 
złotych (!?). Przypominający kształtem żagiel hotel, uważany za 
pierwszy w świecie obiekt siedmiogwiazdkowy, zbudowano na 
sztucznej wyspie. W ogromnych hotelowych kuchniach zastosowano 
sufit akustyczny spełniający najwyższe wymagania higieniczne. 
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Sufity akustyczne Ecophon

Port lotniczy w Dubaju:  
Ecophon Master™ F
Hotel Burdż al-Arab:  
Ecophon Hygiene™ Protec A

Fakty Dubaj
Emirat Dubaj, którego stolica nosi taką samą nazwę, jest jednym z 
siedmiu emiratów tworzących federacyjne państwo Zjednoczone 
Emiraty Arabskie położone na Półwyspie Arabskim. Dubaj jest obecnie 
jednym z najszybciej rozwijających się miast na świecie. Szacuje się, 
że w roku 2012 będzie tu ponad 30 drapaczy chmur o wysokości 
przewyższającej 300 metrów. Najwyższy – Burdż Dubaj – będzie 
miał 800 metrów wysokości i obejmie prowadzenie w światowym 
wyścigu wysokościowców. Ale już planuje się kolejny budynek, którego 
wysokość ma przekroczyć nieosiągalny dotąd pułap jednego kilo-
metra. Postawiono sobie za cel, by do 2015 roku w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich stworzyć warunki do życia dla 11 milionów 
mieszkańców. Duża część infrastruktury ma się znaleźć właśnie na 
terenie Dubaju. Ropa naftowa ma w gospodarce Dubaju w tej chwili 
malejące znaczenie. Rządzący emiratem zdają sobie sprawę, że 
prędzej czy później złoża ulegną wyczerpaniu, stawiają zatem na 
wymianę handlową, usługi finansowe i turystykę.

Oświetlenie nadaje charakter wnętrzu. Na fascynujące oświetlenie 
Terminalu 3 składa się pośrednie oświetlenie zamontowane w 
podwieszanym suficie, świetlne refleksy na podłodze i 
półprzezroczyste kolumny. W podwieszanym suficie zastosowano 
materiały pochłaniające dźwięk o najwyższej klasie pochłaniania. 
W budynku terminalu mieszczą się także dwa hotele wyposażone w 
sale gimnastyczne i gabinety odnowy biologicznej.

Fot. Göran Jacobsson
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Korytarzami ludzie przemieszczają  
się między różnymi pomieszczeniami  
w budynku. Tu ludzie się spotykają i tędy 
przenosi się niezbędne wyposażenie  
i materiały. Można śmiało stwierdzić,  
że korytarze są najbardziej 
eksploatowaną częścią budynku. 

Pierwsze wrażenie, jakie spra-
wia całość pomieszczeń, rodzi 
się tu – w przestrzeni prowa-

dzącej od wejścia do sali konferen-
cyjnej, klasy w szkole, czy gabinetu 
zabiegowego w szpitalu. Korytarze 
i inne przestrzenie komunikacyjne 
stanowią układ nerwowy budynku. 
Tu funkcjonalność i wygląd mają 
najwyższy priorytet. 

Korytarz – trzeba trochę 
pomyśleć

Korytarze wymagać mogą specjal-
nych rozwiązań budowlano-technicz-
nych, jako że nad podwieszanym 
sufitem często poprowadzone są rury 
i przewody instalacji elektrycznych, 
IT, do przesyłu danych, instalacji 
wentylacyjnych, grzewczych, wod-
nych, czy klimatyzacyjnych.

Niekiedy wysokość kondygnacji 
jest niewielka a przejścia do sąsied-
nich pomieszczeń powinny być nie 
tylko funkcjonalne, ale również 
estetyczne. Często potrzebny jest 
również łatwy dostęp do przestrzeni 

nad sufitem. Dziś dostępne są este-
tyczne i bezpieczne systemy sufitów 
akustycznych zaprojektowane spe-
cjalnie z myślą o korytarzach.

Gdzie dobre warunki 
akustyczne są na wagę złota

Dzięki dobrej akustyce korytarze i 
pozostała przestrzeń komunikacyjna 
może być wykorzystana w sposób 
bardziej efektywny i różnorodny. 
Najprościej i najlepiej jest wyko-
rzystać całą powierzchnię sufitu. 
Uzyskuje się wtedy, jak wskazują 
ostatnie badania, najlepsze możliwe 
pochłanianie dźwięku. Zgodnie z 
Room Acoustic Comfort™ zasto-
sowanie materiałów dźwiękochłon-
nych o klasie pochłaniania A zapew-
nia szereg korzyści.

Obniżeniu ulega poziom natę-
żenia hałasu oraz zmniejsza się 
propagacja fal akustycznych, co 
jest szczególnie ważne w koryta-
rzach, gdzie istnieje tendencja do 
przenoszenia się dźwięku wzdłuż 
pomieszczenia oraz do przylega-

jących pomieszczeń. Mniejszy jest 
także pogłos, co podnosi poziom 
zrozumiałości mowy. 

Nowe parametry akustyczne 
pozwalają zapewnić dobre 
właściwości

Do oceny komfortu akustycznego 
pomieszczenia służą wprowadzone 
niedawno parametry.

Parametr DL2, opisujący spadek 
poziomu dźwięku wraz z oddaleniem 
od jego źródła, oraz DLf, mówiący o 
stopniu wzmocnienia dźwięku przez 
pomieszczenie w różnych jego miej-
scach, są używane do oceny kom-
fortu akustycznego wnętrz. Dzięki 
nim można obliczyć, jakich zmian 
należy dokonać, by uzyskać pożą-
dane środowisko dźwiękowe. W 
wąskich korytarzach, przy użyciu 
materiałów dźwiękochłonnych w 
klasie A, poziom dźwięku (DL2) 
może spadać o 3-4 dB(A) z podwo-
jeniem odległości. Ten sam zabieg 
pozwoli na utrzymanie parametru 
(DLf) na poziomie 7-8 dB(A). War-

Najbardziej eksploatowaNa część budyNku

tości tych parametrów wskazują na 
dobry klimat akustyczny wnętrza, 
gdzie hałas jest wyraźnie niższy 
niż w analogicznym pomieszczeniu 
pozbawionym elementów dźwię-
kochłonnych.

Chcecie dowiedzieć się więcej 
o tym, jak uzyskuje się dobrą aku-
stykę według Room Acoustic Com-
fort™? Zajrzyjcie na stronę www.
ecophon.pl
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W obiektach biurowych korytarz stanowi najczęstsze miejsce 
nieformalnych spotkań. Dlatego musi tu istnieć możliwość 
prowadzenia niezakłóconej rozmowy. Jednocześnie dźwięk 
dobiegający z korytarza nie ma prawa przeszkadzać w pracy w 
przyległych pomieszczeniach. Różnorodne wykorzystanie korytarzy 
w biurach stawia dodatkowe wymagania odnośnie warunków 
akustycznych. Powierzchnie mogą być wykorzystywane jako 
miejsce spotkań, czy kącik kawowy. W korytarzach stawia się 
hałaśliwe drukarki, kopiarki i serwery.które przeszkadzają. Dlatego 
wymagania odnośnie dobrych warunków akustycznych w 
korytarzach i pozostałych ciągach komunikacyjnych są tak samo 
wysokie, jak w przypadku innych pomieszczeń biurowych.

W szpitalach najchętniej pracuje 
się przy otwartych drzwiach. Sły-
chać wtedy pacjentów i sygnały 
emitowane przez urządzenia mo-
nitorujące. Często korytarze peł-
nią funkcję poczekalni, czasem 
zdarzają się sytuacje, kiedy pa-
cjenci są czasowo umieszczeni na 
korytarzu. Komunikacja słowna 
z pacjentami musi przebiegać w 
sposób optymalny, a trzeba 
uwzględnić fakt, że wielu słyszy 
słabiej z racji wieku. Złe warunki 
akustyczne mogą wywołać po-
czucie braku pewności i stres w,  i 
tak już trudnej, sytuacji. Jak naj-
lepsza akustyka jest czynnikiem 
warunkującym efektywne wyko-
rzystanie korytarzy i przylegają-
cych doń pomieszczeń.

Korytarz szkolny jest miejscem odpoczynku, ale często także 
miejscem spotkań i nauki, bo brakuje specjalnych miejsc do pracy w 
grupach. Uczniowie i nauczyciele stale poruszają się korytarzem, 
wywołując hałas zakłócający prowadzone zaraz obok lekcje. Gdy 
na korytarzu panuje hałas, uczniowie „zabierają ze sobą” duże 
natężenie dźwięku do klasy, co wpływa negatywnie na proces 
nauki. Dlatego jeśli chce się w pełni wykorzystać korytarze i 
przylegające pomieszczenia, należy warunku akustyczne panujące 
na szkolnym korytarzu stawiać na równi z warunkami w klasie.
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Ecophon Super G™ Dp XL to sufit o 
podwyższonej wytrzymałości na ude-
rzenia, który sprawdza się szczególnie 
w korytarzach szkolnych. Wzmoc-
niona płyta i konstrukcja z mecha-
nizmem sprężynowym sprosta trud-
nym warunkom. Jednocześnie płyty 
są łatwe w montażu i demontażu. 

Nowy system Super G Dp XL 
składa się z płyt do 2400 mm dłu-
gości, wykonanych z wełny szklanej 
o dużej gęstości, pokrytych mocną 
tkaniną z włókna szklanego oraz kon-
strukcji z mechanizmem sprężynują-
cym. Potrzebna byłaby ogromna siła, 
by rzucona piłka czy torba mogła 
zagrozić stabilności systemu. Płyty 
pozostają we właściwym miejscu.

Pomysłowy system mocowania 
daje, oprócz odporności na uderzenia, 
możliwość łatwego montażu oraz 
demontażu, dając swobodny dostęp 
do przestrzeni międzysufitowej.

Gdzie korytarze łatwo nie mają

Sufit akustyczny z prawdziwego 
zdarzenia jest estetyczny i zapewnia 
odpowiednie warunki akustyczne.
Jeśli zajdzie potrzeba przebudowy 
instalacji, nie ma potrzeby godze-
nia się z gorszym rozwiązaniem w 
zamian za pełny dostęp. 

W większości budynków muszą 
istnieć takie instalacje, jak kanały 
wentylacyjne, instalacje grzewcze 
i klimatyzacyjne, instalacje tryska-
czowe i wodne, przewody elektrycz-
ne i służące do transmisji danych 
itd. Z jeszcze bardziej skompli-
kowanymi instalacjami możemy 
mieć do czynienia w szpitalach  
i innych budynkach służby zdrowia. 
Najlepszym sposobem na ukrycie 
instalacji jest jej umieszczenie nad 
podwieszonym sufitem. Jednak z 
biegiem lat wszystko trzeba kon-
serwować, wymieniać, uzupełniać 
i odnawiać.

Znacznie łatwiej jest prowadzić 
prace na odkrytej instalacji. Dlatego 
w perspektywie długofalowej naj-
lepszym rozwiązaniem są odchylane 
do dołu elementy sufitowe, jeśli z 
jakiegoś powodu istnieje potrzeba 
zapewnienia stałego dostępu do 
instalacji.

Konieczny łatwy dostęp! 

Super G™ Dp XL jest przeznaczony do 
wymagających środowisk, takich jak szkolne 
korytarze.

Podczas montażu płytę dociska się do mechanizmu 
sprężynującego, zatrzaskując ją w konstrukcji.

Ecophon Access™ umożliwia łatwe odchylenie do dołu całych modułów sufitowych i 
odkrycie całej arterii w suficie bez ograniczających profili poprzecznych. Poszczególne 
moduły można opuszczać w obydwu kierunkach, dzięki czemu nie blokuje się drzwi i 
przejść. Po wykonaniu prac zawiesza się moduły, które bez problemu wracają na 
swoje miejsce. Płyty sufitowe dostępne są w wariantach długości do dwóch metrów.



Looking to design the busiest room in the building?
visit www.ecophon.com for smart solutions for corridors 
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www.ecophon.com/eco

ECO – For Sustainable Design koncentruje się na tematyce zrównoważonego projektowania 
sustainable design. Jest to tworzenie wnętrz z dbałością o środowisko i potrzeby przyszłego 
użytkownika, zapewnienie mu przestrzeni, która będzie się charakteryzować wysokiej jakości 
architekturą, estetyką i funkcjonalnością. Chcielibyśmy znaleźć nowe rozwiązania pozwalające 
udoskonalić wnętrza zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym, przy czym w 
centrum naszej uwagi znajduje się człowiek, wydajność i dobre samopoczucie.

Pragniemy podzielić się z Wami wiedzą i poradami przydatnymi przy podejmowaniu decyzji w 
procesie projektowania biur, szkół, obiektów służby zdrowia i innych pomieszczeń, w których 
ludzie przebywają, pracują i porozumiewają się ze sobą. Szczególną uwagę poświęcamy 
akustyce wnętrz, jest to bowiem czynnik decydujący o tym, jak funkcjonują ludzie w 
pojedynkę, bądź w grupie.

Bezpłatną prenumeratę ECO – For Sustainable Design można zamówić na stronie  
www.ecophon.com/eco, gdzie wystarczy tylko podać swoje dane.

Jeśli znacie kogoś, kto mógłby być zainteresowany naszym czasopismem, zaproponujcie mu 
prenumeratę. Możecie też w zastępstwie tej osoby wpisać jej dane osobowe na naszej stronie. 
Prenumeratę można odwołać w dowolnym momencie.

Witajcie w przyjemniejszym, 
zdrowszym i lepiej dostosowanym 
do zadań wnętrzu

Nr 2/2009
DŹWIĘK NA ŚWIECIE
AKUSTYKA WNĘTRZA 
DOSTOSOWANA DO DZIAŁALNOŚCI
RATUJMY SŁUCH NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

NIE ZAPOMINAJMY O KORYTARZACH!


