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6.1 Wpływ hałasu na człowieka

Źródło dźwięku

do zaburzeń snu i braku koncentracji. Inne możliwe choroby to
alergie, schorzenia układu krążenia
i nadciśnienie tętnicze, a nawet
podwyższone ryzyko zawału serca.
Schorzenia spowodowane nadmiernym hałasem nie są tak łatwe
do zdiagnozowania jak przykładowe przeziębienie, a ich leczenie
wymaga znacząco wyższych nakładów, także wprowadzenia koniecznych zmian w miejscu zamieszkania i bezpośrednim otoczeniu
chorego.

6.2 Rodzaje dźwięku
Hałas to mieszanina różnych fal
akustycznych, które powstają
w wyniku drgań ciał stałych,
cieczy lub gazów (powietrza).

W zależności od drogi rozprzestrzeniania się mówimy o dźwięku
powietrznym lub uderzeniowym.

Odstęp ok. [m]

Poziom dźwięku dB(A)

szeleszczący liść

1

10

tykający zegar

1

20

cicha muzyka

1

40

rozmowa

1

50 - 60

samochód osobowy

7

80

samochód ciężarowy

7

90

młot pneumatyczny

7

90 - 100

syrena alarmowa

10

110

samolot odrzutowy

20

120 - 130

uderzenie młota w kuźni

5

150

petarda

0

170

strzał z pistoletu

0

180

Źródło i poziomy hałasu

Liczba okresów drgań na sekundę
jest określana jako częstotliwość
i jest podawana w hercach (Hz).
Ciśnienie
akustyczne [dB]

Mobilność i uprzemysłowienie
ostatnich dekad przyczyniły się do
wzrostu hałasu w naszym środowisku. Stanowi to poważny problem,
bowiem ciągły hałas oznacza dla
człowieka podwójne niebezpieczeństwo. Z jednej strony dochodzi do niedostrzegalnych uszkodzeń słuchu mogących prowadzić
do szumów usznych i niedosłuchu,
a w skrajnych przypadkach nawet do zaburzeń psychicznych.
Z drugiej strony stałe narażenie na
wzmożony hałas może prowadzić

Ochrona przed hałasem

Czas [s]

Niskie tony

Hałas bądź też szumy składają się
z wielu fal o różnych częstotliwościach: niskich lub wysokich.
Ciśnienie
akustyczne [dB]
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Czas [s]

Wysokie tony

6.2.2 Postrzeganie hałasu
Dźwięk powietrzny

Dźwięk uderzeniowy

6.2.1 Wartości graniczne
Z reguły dźwięk jest przenoszony
obiema drogami. Chwilowe wahania ciśnienia względem średniego
ciśnienia atmosferycznego okre-

śla się ciśnieniem akustycznym.
Mierzy się je w decybelach (dB)
i może być bardzo różne: od tykania zegara aż po huk wystrzału.

Uszkodzenie słuchu
(oddziaływanie długookresowe)
0
20
40
60
80

Poziom ciśnienia
Granica bólu
akustycznego dB(A)
120
140
160
180

Cicha
muzyka
Próg słyszalności

Sam.
osob.
Mówienie

100

Sam.
cięż.

Odrzutowiec
Kuźnia

Strzał z
pistoletu
Petarda

Mieszaninę tych częstotliwości
w szumie można przedstawić jako
spektrum częstotliwości. Spektrum częstotliwości dźwięków,
które są słyszalne dla ucha ludzkiego, mieści się w zakresie 20
do 20000 Hz. Dla ochrony przed
hałasem w budownictwie znaczenie ma jednak tylko najwyższy
zakres słyszalności, który wynosi około 4 kHz i mocno zanika
w obydwóch kierunkach. Z tego
powodu ocena ochrony przed
hałasem uwzględnia przede
wszystkim zakres między 100
a 5000 Hz. Ponieważ dodatkowo
dźwięki o wysokiej częstotliwości

są silniej odbierane przez ucho
człowieka niż dźwięki o niskiej
częstotliwości, przy ocenie hałasu
uwzględnia się odpowiednio intersubiektywne wrażenie słuchowe, określane w dB(A); przy czym
„A“ oznacza tu „dostosowany”.
Izolacja dźwiękowa nie jest przy
tym wynikiem funkcji liniowej,
lecz logarytmicznej. W ten sposób dwa źródła dźwięku, każde
po 80 dB, nie dają „sumy“ 160
dB, lecz tylko 83 dB. Ucho ludzkie
nie odczuwa zatem różnicy +/- 10
dB jako podwojenia głośności lub
jej spadku o połowę.

Hałasomierz
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Generalnie zgodnie z wyliczeniem logarytmicznym obowiązuje:
Izolacja akustyczna

Redukcja hałasu

10 dB

50 %

20 dB

75 %

30 dB

87,5 %

40 dB

94,25 %

Duża część zamontowanych
obecnie szkieł dźwiękoizolacyjnych osiąga izolacyjność akustyczną na poziomie około 40
dB, co oznacza, że szkła te przepuszczają do wnętrza jedynie
około 6% hałasu panującego na
zewnątrz.

6.3 Ocena dźwięku wokół budynku
Element budowlany, dla którego
w specyfikacji podana jest izolacyjność akustyczna w wysokości
40 dB, redukuje zewnętrzny hałas
z zakładanych 70 dB do 30 dB
w pomieszczeniu i tym samym
powoduje zauważalną redukcję

do jednej szesnastej poziomu
hałasu na zewnątrz. W budynku
jednak nigdy nie należy rozpatrywać pojedynczego elementu,
lecz zawsze całe otoczenie, które
w sumie odzwierciedla wartość
izolacyjności akustycznej.

6.3.1 Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej (Rw)

Tercjowy poziom hałasu [dB]

Parametry akustyczne elementów
są określane według norm PN-EN
20140, PN-EN ISO 717 i PN-EN
ISO 140 i przedstawiane jako Rw
w dB. Współczynnik Rw określa

się przez pomiar i porównanie
z krzywą odniesienia. Rw stanowi
przy tym średnią wartość izolacyjności akustycznej dla odnośnych
częstotliwości.

60

Hałas uliczny
L zewnątrz = 69 dB (A)

50

Standardowa szyba
zespolona (4/16/4)
Rw,P = 30 dB

40

Hałas wewnątrz dla
standardowej szyby
zespolonej
L wewnątrz = 43 dB (A)

30
20
10

Szyba zespolona dźwiękochłonna (44.1/14/6)
Rw,P = 43 dB

0
125

250

500

1000 2000 4000
Częstotliwość [Hz]

Poprawa izolacji akustycznej przy zastosowaniu szyby
zespolonej dźwiękochłonnej zamiast szyby zespolonej
standardowej

Hałas wewnątrz dla
dźwięko-chłonnej szyby
zespolonej
L wewnątrz = 30 dB (A)

Porównanie izolacji akustycznej w szkle standardowym i szybie zespolonej dźwiękochłonnej
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Ochrona przed hałasem
Krzywa odniesienia w wykresie
pomiarowym badanego przedmiotu jest przesuwana w pionie
tak długo, dopóki dolna granica
do zmierzonej krzywej nie będzie
przekraczana średnio o więcej niż
2 dB. Przekroczenie w górę nie
jest uwzględniane. Wartość rzędnych przesuniętej krzywej odniesienia wynosząca 500 Hz odpowiada wówczas średniej wartości
izolacyjności akustycznej Rw w dB.
Kolejna norma, uwzględniana
w szczególności w Niemczech, to
DIN 4109, definiująca poniższe
pojęcia:
Rw

= ważona izolacyjność akustyczna w dB bez przenoszenia dźwięku przez graniczące ze sobą elementy
(czyli przykładowo czysta
wartość dla szkła)

R’w

= ważona izolacyjność akustyczna w dB z uwzględnieniem
przenoszenia
dźwięku przez graniczące
ze sobą elementy (czyli
przykładowo okno)

R’w, res = wynikowa wartość izolacyjności akustycznej w
dB dla całego elementu
(np. cała ściana włącznie
z oknem składającym się
z ramy i szkła wraz z okuciami; zawiasami itp.)
Rw,P

= wartość izolacyjności akustycznej w dB, zbadana
na stanowisku kontrolnym

Rw,R

= wartość izolacyjności akustycznej w dB, wartość
obliczeniowa

Rw,B

= wartość izolacyjności akustycznej w dB, wartość
zmierzona w rzeczywistym
budynku

6.3.2 Wskaźniki korygujące (C, Ctr)
Za pomocą deklaracji akustycznej
można ze sobą porównywać pojedyncze elementy konstrukcyjne,
co umożliwia wyliczenie wartości całkowitej. Praktyka pokazała
jednak, że w zależności od źródła

dźwięku należy dla ważonych wartości izolacyjności akustycznej RW
uwzględnić dodatkowo wskaźniki
korygujące, które również zostały
zdefiniowane w normach.

Źródło dźwięku

Widmowy
wskaźnik
adaptacyjny

dźwięki normalnej częstotliwości np. mówienie, słuchanie muzyki,
radio i TV
bawiące się dzieci
ruch szynowy, średnia i wysoka prędkość*

C

ruch samochodowy ponad 80km/h*
samoloty z napędem odrzutowym w niewielkiej odległości
Zakłady produkcyjne emitujące przeważnie hałas o średniej i wysokiej
częstotliwości

Spektrum 1
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Widmowy
wskaźnik
adaptacyjny

hałas uliczny w obrębie miasta
ruch szynowy z z niewielką prędkością
Ctr

samoloty śmigłowe
samoloty z napędem odrzutowym z dużej odległości
muzyka dyskotekowa
zakłady produkcyjne emitujące przeważnie hałas o niskiej
częstotliwości

Spektrum 2

Widmowe wskaźniki adaptacyjne
* W różnych krajach UE występują
metody obliczeniowe służące ustaleniu
poziomu hałasu dla pasm oktawowych

Te wskaźniki korygujące, widmowe wskaźniki adaptacyjne określane jako C oraz Ctr, redukują
wartość izolacyjności akustycznej
Rw dla określonego elementu
konstrukcyjnego, gdy chodzi
o źródła hałasu zgodne z tabelą
normy PN-EN. Oznacza to, że

w hałasie ulicznym i w ruchu szynowym.
Można je wykorzystać do porównania ze
spektrami 1 i 2.

element konstrukcyjny o wartości Rw (C,Ctr) = 40 (-2,-8) posiada
„średnią“ izolacyjność akustyczną wynoszącą 40 dB. Natomiast
dla źródeł hałasu o wyższych tonach izolacyjność akustyczna jest
o 2 dB niższa, a dla takich z niższą
częstotliwością nawet o 8 dB.

6.4 Parametry wpływające na izolacyjność
akustyczną
Na
izolacyjność
akustyczną
przeszkleń wpływają następujące

6.4.2 Budowa szyb zespolonych/przestrzeń międzyszybowa
Zestaw dwuszybowy czy też trzyszybowy to tak zwany system
„Masa-Sprężyna-Masa”: Obydwa
zewnętrzne szkła (masy) są od
siebie oddzielone wypełnieniem
z powietrza lub gazu szlachetnego w przestrzeni międzyszybowej
(sprężyna). Przestrzeń międzyszybowa tłumi drgania zewnętrznego szkła, zanim dotrą one do szkła
wewnętrznego. Wraz ze zwiększeniem przestrzeni międzyszybowej
efekt ten się nasila, poprawiając
izolacyjność akustyczną. Jest to
wykonalne jednak w ograniczonym zakresie, ponieważ z jednej
strony zmniejsza się izolacyjność
termiczna (Þ rozdział 3.3), a z
drugiej wzrastają obciążenia kli-

matyczne. Jeśli jednak niewielkie
powiększenie przestrzeni międzyszybowej zostanie uzupełnione
asymetryczną budową szyby zespolonej, to zaowocuje to doskonałymi wartościami izolacyjności
akustycznej przeszklenia.

SZR
Zmiana przestrzeni międzyszybowej

Asymetryczna
budowa szyby
zespolonej
Możliwa budowa szyb zespolonych

60

SZR [mm]

Źródło dźwięku

Ochrona przed hałasem

Rw [dB]
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parametry:

24
16
12

40

6.4.1 Ciężar szyby
wzrostem grubości szkła wzrasta
oddziaływanie izolacyjne.

50

30

20

45

4

40

grubość szkła

Miara izolacji akustycznej Rw [dB]

Obowiązuje zasada, że im cięższa
szyba, tym wyższa jest jej izolacyjność akustyczna. Dlatego wraz ze

35
30
20

5

6

7

8

9 10

15
20
30
łączna grubość szkła [mm]

Rw szyby zespolonej

20
2

4

6

8

10

12

grubość szkła [mm]
Skuteczność izolacji akustycznej w zależności od grubości szkła
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6.4.3 Szkło laminowane

Amplituda [V]

Efekt izolacji akustycznej grubszych, cięższych szkieł można
optymalizować jeszcze bardziej,
stosując szkło laminowane. Zostają przy tym zachowane zarówno

grubość, jak i ciężar powierzchniowy, szyba staje się jednak bardziej „elastyczna“, co poprawia
izolacyjność akustyczną.

Szkło
Standardowa folia PVB

LamiGlass® Sound Control

Folia
PVB

Szkło

redukcja
wibracji

Czas [s]
Podział na pojedyncze szyby

Poza dostępnymi na rynku zwykłymi foliami PVB, które od lat
są stosowane w produkcji szkła
laminowanego
bezpiecznego,
w ostatnim czasie używane są

również specjalne folie dźwiękochłonne, które poza uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa
poprawiają także ochronę przed
hałasem.

Miara izolacji akustycznej R [dB]

Szkło float 8 mm
60

GUARDIAN LamiGlass®
Sound Control VSG

50

Ochrona przed hałasem
6.5 Oferta szkieł bazowych dla szkieł dźwiękoizolacyjnych
Na ofertę szkieł bazowych firmy GUARDIAN do wytwarzania
produktów dźwiękoizolacyjnych
składają się dwa różne warianty.
Z jednej strony produkty bazowe

Miara izolacji akustycznej Rw [dB]

GUARDIAN GlassTime

z zastosowaniem sprawdzonej
folii poliwinylobutyralowej (PVB)
do produkcji szkła laminowanego
bezpiecznego (Þ rozdział 7.4),
które od razu poprawiają wartości
izolacyjności akustycznej.
GUARDIAN LamiGlass®
Sound Control 44.2
Rw = 37 dB

60
50

GUARDIAN LamiGlass®
Standard 44.2
Rw = 34 dB

40
30
20
10
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125

250

500

1000 2000 4000
Częstotliwość [Hz]

Porównanie zwykłego GUARDIAN LamiGlass® i GUARDIAN LamiGlass® Sound Control

Istnieją też produkty udoskonalone poprzez zamianę standardowych folii na folie o wyższej
izolacyjności akustycznej. W zależności od wymagań budowla-

nych można w ten sposób wybierać spośród różnych typów szkła,
tworząc szeroką paletę szkieł
funkcyjnych (Þ rozdział 10).

Szyba zespolona ze
szkła float 2 x 4 mm
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250

500

1000 2000 4000
Częstotliwość [Hz]

Porównanie izolacji akustycznej
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