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dialog z naszymi czytelnikami, zwracamy uwagę na znaczenie środowiska wewnętrznego, zarówno od strony funkcjonal-
nej, jak i estetycznej. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami poprzez stronę www.ecophon.com!
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Oto my – członkowie Ecophon EDUnet: (w górnym rzędzie od lewej) Guus Klamerek, Holandia; 
Jonas Christensson, Szwecja; Mai-Britt Beldam, Dania; Colin Campbell, odpowiedzialny za działania 
globalne; Shane Cryer, Wielka Brytania; (w dolnym rzędzie od lewej) Pauli Pallaskorpi, Finlandia; Jiri 
Strnad, Czechy; Mikołaj Jarosz, Polska; Holger Brokmann, Niemcy.

EDUnet to międzynarodowy zespół specjalistów zajmujących się środowiskiem akustycznym w szkołach. 
Zespół oferuje wsparcie dla osób i instytucji, które planują budowę, projektują, budują lub użytkują budynki 
oświatowe.
 „Udzielamy ważnych porad jak zapewnić jak najlepsze warunki akustyczne zarówno w nowo budowa-
nych obiektach jak i tych modernizowanych” – zapewnia zespół.

Zapraszamy do kontaktu z nami, z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Dane kontaktowe 
są dostępne na stronie internetowej ecophon.com – najbliższą osobę do kontaktu znajdziecie Państwo 
pod zakładką „Akustyka”. Ecophon EDUnet zaprasza również do wzięcia udziału w seminariach, na które 
można się zapisać.

„Witamy w magazynie ECO – for sustainable design. Przedstawiamy 
tu najnowsze wyniki badań dotyczących wpływu akustyki i hałasu 
na użytkowników obiektów oświatowych. Informacje do artykułów 
zdobywamy na naukowych konferencjach akustycznych ale także 
w biurach projektowych gdzie powstają ciekawe projekty szkół, czy 
też w samych szkołach gdzie nauczyciele i uczniowie mówią o swoich 
problemach i sukcesach. W naszym magazynie znajdziecie Państwo 
mnóstwo przykładów rozwiązań akustycznych wykorzystanych w wielu 
placówkach edukacyjnych w Europie i poza nią”.

Specjaliści d/s akustyki 
w szkołach tworzący 
miedzynarodowy zespół 
pod nazwą EDUnet oferują 
Państwu swoją wiedzę.
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Zdjęcie: Torbjörn Wrange 

Wyjdźmy z klasy  
i chodźmy na spacer do 
lasu, aby przekonać się 
na czym polega dobra 
akustyka.

Nieuświadomiony wysiłek wkładany  
w interpretację zniekształconego (przez 
złą akustykę sali) sygnału mowy, ogranicza 
zasoby pamięci krótko-trwałej.

Zabierz ze sobą kilku kolegów  
i przejdźcie do cichego lasu aby spraw-
dzić tam z jakiej odległości jesteście w sta-
nie siebie rozumieć używając normalnego, 
spokojnego głosu.

Następnie wróćcie do klasy, posłu-
chajcie siebie nawzajem i zadajcie sobie 
pytanie: „Jest lepiej czy gorzej niż na 
zewnątrz? Gdzie uczniowie będą was 
lepiej słyszeć?”

Aby dokładnie widzieć, co pisze 
nauczyciel, potrzebna jest czysta tablica, 
dobra kreda oraz odpowiednie oświetlenie.

Równie ważne jest to, aby nauczyciel 
mówił na tyle głośno i wyraźnie aby nawet 
uczniowie z tyłu klasy go rozumieli.

W praktyce bardziej dba się o polep-
szenie  przekazu wizualnego (np. poprzez 
tablice multimedialne), niż o taką poprawę 
akustyki sal lekcyjnych aby każdy słyszał  
i był słyszanym.

Robert Ljung, szwedzki badacz 
z  Uniwersytetu Gävle, w swojej pracy 
doktorskiej dowodzi, że słaba akustyka 
sal lekcyjnych negatywnie wpływa na 
zdolność zapamiętywania uczniów. 

GŁĘBOKI LAS JEST AKUSTYCZNIE najlepszą 
salą lekcyjną.

Klasy szkolne są zwykle wykończone 
gładkimi, twardymi materiałami, które 
odbijają dźwięk. 

W takich warunkach uczniowie mają 
czasem problemy z usłyszeniem tego, co 
mówi do nich nauczyciel.

W przestrzeni otwartej – np. w lesie 
– nie ma ścian sufitów i podłóg, które 
mogłyby dawać odbicia zniekształcające 
dźwięk. Jeśli do tego jest cicho, możemy 
wyraźnie słyszeć wszelkie dźwięki nawet 
ze znacznej odległości.

Przez tysiące lat nasz słuch ewoluował 
pomagając nam funkcjonować w prze-
strzeni otwartej wypełnionej naturalnymi 
dźwiękami: szumem drzew, szmerem 
potoku, śpiewem ptaków czy w  końcu 
ludzką mową.

Wzrok i słuch najważniejsze
Z pięciu ludzkich zmysłów, wzrok i słuch 
są najważniejsze w procesie nauczania. 

LAS NAJLEPSZYM
MIEJSCEM DO NAUKI
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Zdjęcia: Teddy Strandqvist

„W dużej mierze dzięki doskonałej 
akustyce wnętrz, dzieci w naszym 
przedszkolu są spokojne i wyciszone”

Per Lykke, 
dyrektor 
przedszkola 
Brobækken.

NIC NIE ZOSTAŁO POZOSTAWIONE PRZYPAD-

KOWI w tym przyjaznym dla środowiska 
i  użytkowników obiekcie. Niskie zapo-
trzebowanie na energię, trwałe, zdrowe 
materiały zapewniające wysoką czystość 
powietrza we wnętrzach. Wszystko to musi 
być wzięte pod uwagę, jeśli buduje się 
przedszkole, które ma spełnić wymagania 
„Nordic Ecolabel”.

Długa lista oczekujących
Wysokie, połączone ze sobą pomiesz-
czenia wypełnione masą dzieci są zwykle 
ekstremalnie głośne. Nie dotyczy to jednak 
przedszkola Brobækken!

„W dużej mierze dzięki doskonałej aku-
styce wnętrz, dzieci w naszym przedszkolu 
są spokojne i wyciszone” – uśmiecha się 
dyrektor przedszkola, Per Lykke. „Przed-
szkole jest bardzo lubiane przez pracow-
ników, a lista oczekujących kandydatów 
do pracy tutaj jest długa”.

Per mówi, że od momentu otwarcia 
przedszkola, tj. 2 maja 2011 r., nigdy nie 
miał problemu z hałasem. Tak w salach, 
jak i w przestrzeniach otwartych, zadbano 
nie tylko o akustykę, ale też o spokojny, 
harmonijny wygląd tych wnętrz. Wrażenie 
spokoju i wyciszenia z pewnością udało 
się osiągnąć.

Zapomniałyśmy o zmęczeniu
Lisbeth i Trine, pracujące w przedszkolu, 
twierdzą, że dzięki specjalnemu oświetle-

Dobre samopoczucie dzieci i nauczycieli jest najważniejsze  
w przedszkolu. Starannie zaprojektowane wnętrza z odpowiednią 
kolorystyką, oświetleniem i optymalną akustyką czynią przedszkole 
Brobaekken w duńskim Odense oazą  ciszy i spokoju.

PIERWSZE PRZEDSZKOLE Z ECOLABEL
STAWIA NA CISZĘ I SPOKÓJ!
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Zdjęcia: Teddy Strandqvist

posiłek, poziom dźwięku wynosi zaledwie 
57–65 decybeli, nawet jeśli dziesiątka 
maluchów dyskutuje jednocześnie. Dobór 
i rozmieszczenie mebli oraz poświęcenie 
szczególnej uwagi akustyce pozwoliło 
stworzyć środowisko, które jest zarazem 

atmosfera tego przedszkola jest doskonała 
pod każdym względem.

Cisza i atrakcyjny wygląd
Gdy najmłodsze dzieci – te, które robią 
najwięcej hałasu – mają przerwę na 

niu, ładnym i funkcjonalnym meblom oraz 
odpowiedniej akustyce pomieszczenia 
są bardzo przyjazne i komfortowe. Zapo-
mniały już o bólach głowy i zmęczeniu, 
które były ich udziałem kiedy pracowały 
w innych placówkach. Zapewniają, że 

Właściwe rozwiązania akustyczne 
dają możliwość prowadzenia zajęć 
ruchowych na korytarzach.

Nauczycielka Trine Tovborg (na zdjęciu po lewej stronie) mówi, że nowe 
środowisko pracy jest dużo lepsze od tych, w których miała okazję pracować 
wcześniej. Bóle głowy i uczucie zmęczenia przeszły do historii. Poziom dźwięku 
wynosi tutaj zaledwie 57–65 dB(A), nawet wówczas, gdy dziesięcioro dzieci 
jednocześnie spożywa posiłek, rozmawia lub bawi się.
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Zdjęcie: Teddy Strandqvist

Zdjęcie: Teddy Strandqvist

Cel: środowisko wewnętrzne 
wolne od toksyn
Nie ma takiego wnętrza gdzie byśmy nie 
znaleźli jakichś szkodliwych substancji, 
jednak w przedszkolu oznaczonym zna-
kiem Ecolabel ich ilość musi być znacząco 
niższa. Placówka ma jeszcze inną ważną 
zaletę – jest energooszczędna, co wpływa 
na obniżenie emisji dwutlenku węgla.

Małe dzieci są zwykle bardziej nara-
żone na szkodliwe substancje zawarte 
w materiałach wykończeniowych czy 
meblach. Spędzają dużo czasu na zwykle 
zakurzonych podłogach, często wkładają 
zabawki do ust, mają niekorzystny stosunek 
masy ciała do ewentualnie przyjętej dawki 
toksyn. 

Gdzie tylko to możliwe, niezbędne 
jest stosowanie materiałów budowlanych 
i wykończeniowych oznaczonych znakiem 
„Nordic Ecolabel”, aby spełnione zostały 
wszystkie określone wymogi. W związku 
z  powyższym, tym znakiem opatrzono 
także materiały dźwiękochłonne zastoso-
wane na sufitach i ścianach.

Przyjemna kolorystyka i doskonale dobrane oświetlenie tworzą w Brobækken 
harmonijne środowisko.

Znak Łabędzia istnieje od 1989 r. 
i jest oficjalnym oznaczeniem 
„Nordic Ecolabel”. Wpływ 
towarów i usług na środowisko jest 
testowany na przestrzeni całego 
cyklu ich istnienia – od surowca 
do odpadu – a ich funkcjonalność 
i jakość podlegają ocenie w/g 
stosownych kryteriów. 
www.svanen.se.

atrakcyjne wizualnie i cichsze. Nauczycie-
lom jest więc dużo łatwiej pomagać dzie-
ciom rozwijać ich umiejętności językowe 
i społeczne.
Zadbano także o dużą elastyczność 
układu funkcjonalnego, pomieszczenia 
można bowiem z łatwością podzielić 
na mniejsze i dzięki zastosowaniu paneli 
dźwiękochłonnych na drzwiach przesuw-
nych, utworzyć „pokoje w pokojach”. 

Środowisko sprzyjające 
integracji
Przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich 
grup społecznych, w tym także dzieci  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
oraz wymagające doskonalenia języka.

Spełnia wymagania etykiety 
„Nordic Ecolabel”
Przedszkole Brobækken jest pierwszym 
przedszkolem w Danii, które otrzymało 
„Nordic Ecolabel”. Oznacza to, że musiały 
być spełnione szczegółowe wymagania 
dotyczące efektywności energetycznej 
budynku, wyboru materiałów czy sposobu 
jego wznoszenia. Wpływ na środowisko 
jest analizowany na każdym etapie cyklu 
życia budynku – od surowca po odpad. 
W pomieszczeniach niedopuszczalna jest 
emisja nanocząstek, wykorzystanie PCW 
jest zabronione a drewno musi być pozy-
skane dzięki zrównoważonej gospodarce 
leśnej. Ponadto, elewacja jest wykonana 
z cegieł pochodzących z odzysku, dzięki 
czemu uniknięto uwolnienia 15 ton dwu-
tlenku węgla.

Limit koncentracji środków chemicznych 
dla etykiety „Nordic Ecolabel” wynosi 
0,01%, jest tym samym niższy, aniżeli 
wartość ograniczenia wprowadzonego 
mocą europejskiego rozporządzenia 
REACH. Krótko mówiąc, aby otrzymać 
etykietę „Nordic Ecolabel” trzeba spełnić 
51 obowiązkowych wymogów.

Biuro projektowe: TKT Architects

Systemy akustyczne firmy Ecophon:
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ F
Ecophon Hygiene™ Performance
Ecophon Akusto™ Wall C

Czy wiesz, 
że...

...redukcja 
poziomu 
hałasu 
powoduje  
u osób w nim 
przebywają-
cych obniże-
nie poziomu 
tętna (co jest 
objawem 
zmniejszenia 
stresu) oraz 
zmniejszenie 
wysiłku gło-
sowego. To 
ostatnie jest 
szczególnie 
ważne dla 
nauczycieli, 
którzy są 
szczególnie 
narażeni 
na choroby 
narządu 
głosu.
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zwłaszcza w okresie rozwoju, a dyrektorzy 
szkół powinni być uczuleni na wszelkie 
możliwe sposoby ograniczenia hałasu 
w swoich placówkach.

Jednym ze sposobów ograniczenia 
hałasu w pomieszczeniach szkolnych jest 
właściwie zaprojektowana ich akustyka. 
Śląski projekt jest kolejnym potwierdzeniem 
celowości wprowadzenia normy określają-
cej minimalne wymagania względem  jako-
ści akustycznej pomieszczeń szkolnych. 
Publikacja pierwszej takiej Polskiej Normy 
jest planowana na lipiec 2014 roku.

Typ  
pomieszczenia Okres pomiaru Równoważny 

poziom dźwięku

Sala sportowa lekcja  
(gry zespołowe) 89 dB A

Korytarz przerwa 85 dB A

Klasa lekcyjna lekcja (zajęcia w 
grupach) 86 dB A

a w  końcu postępujące w ciągu dnia 
zmęczenie. Jeśli występują w trakcie zajęć, 
czy to w sali sportowej czy w klasie lek-
cyjnej, dodatkowo utrudniają komunikację  
i zmuszają nauczycieli do forsowania głosu.  
W hałaśliwym otoczeniu trudniej o koncen-
trację, trudniej dosłyszeć słowa nauczy-
ciela, trudniej zapamiętać informacje, 
trudniej odpocząć przed następną lekcją. 

„Cicha szkoła? Tak, w czasie wakacji” 
– śmieje się dyrektor szkoły podstawowej 
nr 31 w Katowicach Halina Wiencek- 
-Kipka. Przyznała jednak, że problem jest 
zauważalny. „Gremialnie nie, ale w każ-
dej klasie są 2–3 osoby, gdzie prosimy 
rodziców o  przebadanie słuchu, bo to 
wpływa jednak na sposób przyswajania 
wiadomości. Ze słuchem mają też problem 
nauczyciele” - zaznaczyła. (PAP)

SŁUCH MOŻE BYĆ ZAGROŻONY jeśli 
poziom hałasu przekracza 75 dB A, 
dlatego postanowiono przeprowadzić 
przesiewowe badania słuchu wśród 
uczniów szkół, w których przeprowadzono 
pomiary hałasu. Badania słuchu zorgani-
zowane przez katowicki oddział Polskiego 

SZKOŁY GŁOŚNE JAK FABRYKI
SANEPID ALARMUJE 

HAŁAS W SZKOŁACH jest uciążliwy i może 
się przyczynić do uszkodzeń słuchu. 
Potwierdzają to przeprowadzone w lutym 
2012 roku przez Wojewódzką Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowi-
cach pilotażowe pomiary poziomu hałasu 
w  siedmiu śląskich szkołach podstawo-
wych. Pomiary poziomu hałasu zostały uzu-
pełnione przez przeprowadzone w tych 
samych szkołach przesiewowe badania 
słuchu uczniów. Badania prowadzone były 
w ramach regionalnego projektu „Zdrowe 
dziecko – zdrowy dorosły – zdrowa 
rodzina” i miały na celu oszacowanie 
zagrożenia hałasem na jakie narażone 
są dzieci z klas I – III szkół podstawowych.

Pomiary poziomu hałasu prowadzono 
w salach lekcyjnych przeznaczonych 
do nauczania początkowego (w trakcie 
lekcji), na korytarzach szkolnych (w cza-
sie przerw) i w salach gimnastycznych  
(w czasie zajęć wychowania fizycznego). 
Mierzono równoważny poziom dźwięku 
(czyli rodzaj średniej) w czasie typowej 
dla danego pomieszczenia aktywności 
uczniów.

Pomiary wykazały, że w każdym 
z  trzech rodzajów badanych pomiesz-
czeń poziom hałasu może być większy 
niż na trzypasmowej miejskiej arterii (ok. 
80 dB A). Tak wysokie poziomy hałasu 
na korytarzach szkolnych w czasie prze-
rwy powodują problemy z koncentracją 
uwagi na początku lekcji, rozdrażnienie, 

Przykłady zbyt wysokiego natężenia dźwięku w polskich 
szkołach.

Halina Wiencek-Kipka

Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej i  firmę 
Audio Service Siemens wykazały że  29% 
uczniów klas I-III ma lekki niedosłuch a 
1,5% poważniejsze problemy ze słuchem.

Stwierdzono, że konieczne jest 
budowanie wśród uczniów, nauczycieli 
i rodziców świadomości szkodliwego 
wpływu hałasu na organizm człowieka, 
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Zdjęcie: H
ans-G

eorg Esch

Metamorfoza starej szkoły.

GDY NAUCZYCIELE DOWIEDZIELI SIĘ O PLA-

NACH MODERNIZACJI SZKOŁY, odwiedzili 
kilka innych placówek, aby podglądając 
tamtejsze rozwiązania funkcjonalne zasta-
nowić się nad przyszłym kształtem swojej 
własnej szkoły. Swoje przemyślenia przed-
stawili architektowi i zarządcy budynku. 
Zespół projektowy składał się z przedsta-
wicieli wszystkich zainteresowanych stron 
i przed rozpoczęciem prac projektowych 
wzięto pod uwagę ich propozycje.

Zapotrzebowanie na otwartą 
przestrzeń
Nauczycielom marzyła się szkoła bez 
drzwi i wydzielonych nimi zamkniętych 
pomieszczeń. Chcieli aby nauczyciele  
i uczniowie mogli swobodnie się prze-
mieszczać w transparentnym wnętrzu 
szkoły. Taka organizacja przestrzeni 
w budynku szkolnym stawia trudne wyzwa-

Wzniesiony w latach 70-tych budynek szkoły 
zawodowej w niemieckiej miejscowości 
Witzenhausen czekała modernizacja. Powołano 
więc specjalny zespół projektowy, składający się 
z nauczycieli, architekta, konsultantów branżowych 
i zarządcy budynku. Wspólne zadanie polegało na 
stworzeniu w modernizowanej szkole optymalnych 
warunków do pracy i nauki.

ADAPTACJA AKUSTYCZNA PRZYNOSI WSZYSTKIM

SAME KORZYŚCI
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Czy wiesz, 
że...

…w przebudo-
wanym 
budynku 
poprawiło się 
zachowanie 
uczniów, ich 
dyscyplina 
i zdolność 
koncentracji? 
Dzięki temu 
nauczyciele 
mogą szybciej 
rozpoczynać 
zajęcia nie 
tracąc czasu na 
uspokajanie 
klasy po 
przerwie.

Zdjęcie: H
ans-G

eorg Esch

Zdjęcie: H
ans-G

eorg Esch

komunikacyjno-rekreacyjnych. W celu 
ograniczenia zasięgu dźwięku w pomiesz-
czeniach zastosowano dźwiękochłonne 
panele ścienne oraz szklane ścianki 
działowe. Te ostatnie dzieląc przestrzeń 
funkcjonalnie i akustycznie, jednocześnie 
pozwalają zachować pożądane wraże-
nie przestronności całego wnętrza szkoły.

nie przed akustykiem, ponieważ pracujące 
w  otwartych, połączonych ze sobą 
pomieszczeniach grupy uczniów nie mogą 
sobie nawzajem przeszkadzać. W całym 
obiekcie zamontowano dźwiękochłonne 
sufity podwieszane zapewniające dobrą 
zrozumiałość mowy w strefach dydak-
tycznych i redukujące hałas w częściach 

Korytarze odeszły do lamusa, teraz wykorzystywana jest cała przestrzeń.

Szklane ścianki dzieląc przestrzeń funkcjonalnie i akustycznie, jednocześnie pozwalają 
zachować pożądane wrażenie przestronności całego wnętrza. Dźwiękochłonne sufity 
podwieszane i panele ścienne zapewniają doskonałą akustykę.

„Naszym celem było stworzenie szko-
ły, która zapewniałaby uczniom opty-
malne warunki do nauki i jednocześnie 
byłaby przyjemnym miejscem pracy 
dla nauczycieli” – wyjaśnia dyrektor, 
Bernd Funk. „Na samym początku 
naszego przedsięwzięcia, powołali-
śmy zespół projektowy, składający się 
z nauczycieli, architekta, konsultantów 
branżowych i zarządcy budynku. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyni-
ku, ponieważ udało nam się stworzyć 
dokładnie to, co chcieliśmy”.

Zobacz film 
ze szkoły 
Witzenhausen na 
YouTube.

„Przeprowadziliśmy moderniza-
cję szkoły o tradycyjnym układzie 
pomieszczeń, gdzie klasy lekcyjne 
znajdują się po obu stronach koryta-
rza” – wyjaśnia Jörg-Michael Brückner 
z pracowni Plan B Architekturbüro. 
„Przeprojektowaliśmy całkowicie 
szkołę zamieniając zamknięte klasy 
lekcyjne i korytarze na jedną wielką 
otwartą przestrzeń z wydzielonymi 
aneksami o różnym przeznaczeniu. 
Nowy układ funkcjonalny szkoły jest 
bardzo elastyczny: zarówno aranża-
cja poszczególnych aneksów jak i cały 
plan budynku może być łatwo zmie-
niony i dostosowany do aktualnych 
potrzeb. Oznacza to jednak, że dosko-
nała akustyka musi być wszędzie”.

Biuro projektowe: plan B Architekturbüro

Systemy akustyczne firmy Ecophon:
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Akusto™ Wall C
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WITOLD STEFAŃSKI, NACZELNIK WYDZIAŁU 

OŚWIATY i Kultury Urzędu Miasta i Gminy 
Police wiele lat przepracował jako nauczy-
ciel i na własnej skórze mógł odczuć jak 
męczący jest wszechobecny w szkołach 
hałas i jakie problemy dla uczniów 
i  nauczycieli stwarza zła zrozumiałość 
mowy w pomieszczeniach szkolnych. 

Kiedy w czasie oficjalnego wyjazdu do 
Szwecji, miał okazję wizytować tamtejsze 
szkoły był zaskoczony panującą w nich 
ciszą i spokojem. Podczas gdy inni polscy 
uczestnicy tych wizyt byli skłonni tłumaczyć 
hałaśliwość polskich szkół innym tempera-
mentem uczniów (w końcu dla Szwedów 
jesteśmy „południowcami”), Witold Ste-
fański zauważył że skandynawskie szkoły 
są cichsze bo są inaczej wykończone,  
a w cichszych szkołach uczniowie zacho-
wują się spokojniej. Ot i cała tajemnica. 

Świadomość jest najważniejsza
Postanowił działać aby poprawić akustykę 
szkół w Policach. Szkoły te różnią się 
wielkością (najmniejsza ma 114 uczniów 
a największa 856) i wiekiem budynków 
(najmłodszy z końca lat osiemdziesiątych 

Dzięki skandynawskiej inspiracji szkoły 
w Policach stają się cichsze.

ŚWIADOMOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZA
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„Wątpliwości skończyły się po pierwszej 
adaptacji akustyczne. Już nie trzeba było 
nic tłumaczyć.”

W Szkole Podstawowej nr 8 na adaptację 
akustyczną czeka ogromny (o długości 
ponad 100 m) korytarz, w którym poziom 
dźwięku na przerwach oscyluje wokół 85 
dBA, w Szkole Podstawowej nr 3 cztery 
sale do nauczania początkowego, w 
których czas pogłosu jest bliski 2 s, a w 
Gimnazjum nr 2 sala sportowa z czasem 
pogłosu przekraczającym 4 s.

System akustyczny firmy Ecophon:
Ecophon Master™ A

Witold Stefański, naczelnik Wydziału 
Oświaty i Kultury w Policach.

a najstarszy wzniesiono jeszcze przed 
wojną). Łączy je jedna cecha: w trakcie 
ich budowy nie myślano o akustyce wnętrz.  

Zaprosił do szkół akustyków, którzy 
po dyskusji z dyrektorami i nauczycielami 
typowali do adaptacji najtrudniejsze 
akustycznie pomieszczenia i wskazywali 
możliwe techniczne rozwiązania. 

Potem trzeba było przekonać władze 
gminy do wydatków, co było najtrudniej-
sze. „Świadomość jest najważniejsza!” 
– mówi Stefański wspominając pierwsze 
zabiegi o fundusze, kiedy trudno było 
przekonać do pomysłu włodarzy miasta, 
bo akustyka kojarzyła się im wyłącznie 
z filharmonią czy teatrem. Wątpliwości 
skończyły się po pierwszej adaptacji 
akustycznej, która była przeprowadzona  
w holu szkoły podstawowej nr 3. Niezwy-
kle hałaśliwe miejsce, łączące wejście do 
szkoły z szatniami nagle się uspokoiło. Już 
nie trzeba było nic tłumaczyć.

Róbmy swoje
Police to 35-tysięczne miasto w północno-
-zachodniej Polsce, wchodzące w skład 
aglomeracji szczecińskiej. Podobnie jak  
w całej Polsce da się tu także odczuć skutki 
zmian demograficznych: w ciągu ostatnich 
10 lat liczba uczniów w szkołach podsta-
wowych spadła o jedną trzecią. Ponieważ 
wysokość subwencji oświatowej, którą 
gmina dostaje z budżetu państwa na 
utrzymanie oświaty, zależy od liczby 
uczniów, pieniędzy na oświatę jest coraz 
mniej, więc podobnie jak gdzie indziej 
brakuje pieniędzy na inwestycje i remonty 
w oświacie, ale mimo to znajdują się środki 
na adaptacje akustyczne. 

Dyrektorzy szkół prowadzonych przez 
gminę zostali zachęceni do wytypowania 
najbardziej kłopotliwych akustycznie 
pomieszczeń w swoich placówkach, które 
w pierwszej kolejności powinny być pod-
dane adaptacjom akustycznym. Powstała 
w ten sposób lista pomieszczeń, które są 
kolejno remontowane kiedy w bieżącym 
budżecie uda się wygospodarować środki 
na ten cel. 

W jednej ze szkół przeprowadzono 
adaptację akustyczną stołówki i hallu 
wejściowego, w innej wytłumiono korytarz, 
który służy za dodatkową salę gimna-
styczną, w  kolejnej szkole poprawiono 
akustykę auli. Potrzeby są wciąż ogromne.  
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Typ 3Typ 2Typ 1Bez adaptacji

Hałas generowany przez uczniów

Głos nauczyciela

Pomiary akustyczne wykonane podczas ponad 120 godzin lekcji

Im skuteczniejsza adaptacja, tym cichsze i spokojniejsze 
środowisko akustyczne. Różnica jest uderzająca. Szczególnie 
pomiędzy klasą niepoddaną adaptacji akustycznej, a klasą 
zaadaptowaną zgodnie z zaleceniami BATOD (typ 3).

rozwiązania aby trzy adaptowane klasy 
lekcyjne odpowiadały trzem standardom 
akustycznym. Klasa typu 1 spełnia pod-
stawowe wymagania dla sal lekcyjnych  
w szkołach średnich określone w brytyj-
skich przepisach (BB93). Klasa typu 2 
to standard przewidziany przez te same 
przepisy dla klas lekcyjnych dla dzieci 
niedosłyszących. Klasa typu 3 spełnia 
najwyższe wymagania zawarte w zale-
ceniach Brytyjskiego Związku Nauczycieli 
Osób Głuchych (BATOD). Czwarta, 
podobna klasa została wykorzystana 
jako pomieszczenie kontrolne, którego nie 
poddano adaptacji. 

Uczestniczący w badaniach nauczy-
ciele uznali zmodernizowane klasy za 
lepsze akustycznie a zajęcia w nich prowa-
dzone za mniej stresujące. Uczniowie stali 
się spokojniejsi, bardziej skoncentrowani 
na pracy – widać tu działanie tzw. efektu 
biblioteki gdzie ciche otoczenie i brak 
pogłosu sprzyja poprawie zachowania. 
Obniżenie poziomu tła akustycznego 
pozwala z kolei nauczycielom ograniczyć 
wysiłek głosowy. Innym słowy mogą oni 
mówić ciszej ale są cały czas dobrze 
słyszani i rozumiani.

„GDY PO RAZ PIERWSZY WSZEDŁEM do 
odnowionej klasy, zauważyłem, że coś 
się zmieniło – było jakby spokojniej,  
a ja od razu zacząłem mówić ciszej. 
Od razu zrozumiałem, że akustyka jest 
lepsza” – mówi o pierwszym kontakcie 
z odmienioną klasą Simon Smith, kierownik 
ds. środowiska nauczania w Sweyne Park 
School.  

Modernizacja trzech klas, pochodzą-
cych z lat 50-tych i wykorzystywanych do 
lekcji matematyki miało ogromny wpływ na 
warunki nauki w szkole przy Sweyne Park. 

Adaptowane akustycznie klasy były 
oceniane przez użytkowników w trakcie 
tzw. ślepej próby (uczestnicy nie wiedzieli 
czym się różnią poszczególne pomiesz-
czenia). W badaniach obejmujących 
łącznie 120 godzin zajęć wzięło udział 
ponad 400 dzieci oraz 13 nauczycieli 
przedmiotu i pedagogów wspomagają-
cych. 

Dobra akustyka uwalnia od stresu
Trzy klasy zostały wyposażone w dźwię-
kochłonne sufity i panele ścienne firmy 
Ecophon, które opracowano specjalnie 
do zastosowań szkolnych. Dobrano takie 

Dogłębne badania przeprowadzone w klasach lekcyjnych 
publicznej szkoły średniej w Rayleigh (hrabstwo Essex, Wielka 
Brytania) pokazują jak niewielkie nakłady poniesione na 
poprawę ich akustyki przekładają się na poprawę warunków 
pracy i nauki. Korzystają na tym zarówno nauczyciele jak  
i uczniowie.

PRZEŁOMOWE BADANIA W KLASACH LEKCYJNYCH: LEPSZA AKUSTYKA 
WNĘTRZ TO LEPSZE WARUNKI NAUKI DLA WSZYSTKICH 
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*Brytyjski urząd będący odpowiednikiem polskiego Kuratorium Oświaty.

„Nawet osoby z niedosłuchem mogą 
usiąść w ostatniej ławce i usłyszeć, co 
mówi nauczyciel”.

Więcej informacji znajdziesz w następujących 
publikacjach:
– Pełny raport badania w Essex
– Streszczenie badania w Essex
http://www.acousticbulletin.com

Raport z badań w Essex jest publikowany przez OECD 
(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) pod tytułem 
„Best practices for educational facilities investments” (Najlepsze 
praktyki w inwestycjach oświatowych).
Plik w formacie PDF do pobrania tutaj:
http://www.acousticbulletin.com/EN/2012/05/launch_of_
essex_study_final_re.html

Rozsądna inwestycja
W Sweyne Park School uczy się szcze-
gólnie dużo dzieci niedosłyszących.  
W ramach badań dzieci słyszące i niedo-
słyszące były wprowadzane kolejno do 
różnych klas i proszone o zapisywanie 
słów nauczyciela. Zwykle lepsze wyniki 
osiągali uczniowie normalnie słyszący 
ale różnice pomiędzy nimi a dziećmi nie-
dosłyszącymi wyraźnie malały w klasach 
o lepszej akustyce. 

Różnica w kosztach adaptacji aku-
stycznej klas typu 1 i 3 jest niewielka 
jeśli weźmie się pod uwagę korzyści dla 
użytkowników. 

„Gdy kilka lat temu zostaliśmy skon-
trolowani przez Ofsted*, stwierdzono, 
że jesteśmy dobrzy. Po dokonaniu zmian 
w zakresie akustyki, Ofsted ocenił nasze 
wyniki jako wybitne. Uważam, i to jest też 
opinia innych nauczycieli naszej szkoły, że 
akustyka klas lekcyjnych ma fundamentalne 
znaczenie dla jakości nauczania” – mówi 
Simon Smith.

Wynikiem badań jest decyzja Rady 
Hrabstwa Essex, aby klasy lekcyjne we 
wszystkich nowo budowanych szkołach 
podstawowych i średnich należących do 
hrabstwa miały co najmniej standard klasy 
typu 2. Standard typu 3 będzie stosowany 
w klasach dla dzieci niedosłyszących. 

Grupa architektów i ekspertów oświatowych słucha Simona  
w w jednej z adaptowanych sal lekcyjnych.

Sprawdź na YouTube jak różni się 
dźwięk w klasach lekcyjnych objętych 
badaniami.

Simon Smith

Im lepsza adaptacja tym lepsze 
wyniki
Ułatwieniem dla nauczycieli jest też zwięk-
szone dzięki lepszej akustyce poczucie 
kierunkowości dźwięku. 

„Słyszę dokładnie, kto mi przeszkadza 
w prowadzeniu lekcji, czasem wystarczy 
tylko spojrzeć na ucznia i unieść brew. 
W klasie, w której nie dokonano zmian, 
muszę podnieść głos i poprosić klasę  
o ciszę” – mówi Simon Smith. 

Badania pokazały, że zarówno 
nauczyciele jak i uczniowie preferują 
klasy o lepszych warunkach akustycznych. 
Najlepsze noty zebrała klasa  typu 3, 
w której w porównaniu z klasą kontrolną 
(bez adaptacji) poziom głosu nauczyciela 
był o 11 dB niższy ale tło akustyczne gene-
rowane przez uczniów (szum) było niższe 
aż o 22 dB. Taka różnica jest odbierana 
jako czterokrotne obniżenie hałasu.

Mimo, że nauczyciele nie wiedzieli, 
które klasy zostały poddane przeróbkom 
akustycznym, wielu z nich wypowiadała 
się pozytywnie o klasach typu 2 i 3.  
W tychże klasach zanotowano też 
poprawę zachowania uczniów, co było 
szczególnie zauważalne w przypadku 
tych, którzy przedtem byli wyjątkowo 
nieznośni. Jeden z nauczycieli stwierdził 
nawet, że uczniowie stali się „anielsko 
grzeczni”. 
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Zdjęcie: O
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„Planujemy zakupić dźwiękochłonne mapy 
kontynentów. Tak wykonane materiały 
akustyczne naturalnie wtopią się we 
wnętrza przedszkola”. 

Jak widać, akustyka i edukacja mogą iść ze sobą w parze: ścienne 
panele dźwiękochłonne spełniające rolę pomocy dydaktycznych.

Sufit akustyczny i podwieszone pod nim „edukacyjne” panele 
dźwiękochłonne zdały egzamin.

Przedszkole Pärlan Montessori, w szwedzkim 
Förslöv, rozwiązało problemy z hałasem poprzez 
zamontowanie elementów dźwiękochłonnych 
służących również jako pomoce naukowe.

PRZEDSZKOLE PÄRLAN ZMIENIA SIĘ
W LEPSZE MIEJSCE DO PRACY I NAUKI



E C O  –  F O R  S U S T A I N A B L E  D E S I G N  E D U C A T I O N

15
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Zdjęcie: O
le Jais

Badania w toku: 

Poziom hałasu w przedszkolach jest zbyt wysoki 

poziom stresu, a w wielu przypadkach 
nawet wypalenie zawodowe. Badanie 
Sjödina, przeprowadzone w 17 przed-
szkolach w miejscowości Umeå dowodzi, 
że nauczyciele przedszkolni mają zwykle 
pod koniec dnia pracy podniesiony próg 
słyszenia oraz często cierpią na bezsen-
ność.

W ostatnich latach liczba zgłoszo-
nych przypadków chorób zawodowych 
wzrosła. Badania wśród przedszkolaków, 
przeprowadzone przez Kerstin Persson 
Waye z Instytutu Medycyny Pracy i 
Zdrowia Środowiskowego na Uniwersy-
tecie w Göteborgu, wykazuje, że dzieci  
w przedszkolach są narażone na hałas  
o poziomach groźnych nie tylko dla nich 
ale i dorosłych. 

Pracownik naukowy Fredrik Sjödin 
z Uniwersytetu Umeå w Szwecji 
twierdzi, że hałas ma negatywny 
wpływ na zdrowie nauczycieli 
wychowania przedszkolnego.

„To całkowite przeobrażenie. Uczucie 
dzwonienia w uszach zniknęło, teraz 
czuję się o wiele lepiej” – mówi Annika 
Malmander, nauczycielka  przedszkola 
Pärlan Montessori. Koleżanka Anniki, 
Åsa Månsson, potwierdza jej słowa: 
„Teraz nikt nie jest już tak zmęczony  
i zestresowany – ani my, ani dzieci”.

a zimą zamontowano sufit akustyczny 
i dźwiękochłonne panele ścienne. 
Fale dźwiękowe przestały się odbijać  
pomiędzy powierzchniami pomieszczenia, 
a samopoczucie Anniki Malmander i jej 
koleżanek znacznie się poprawiło. 33 
wychowanków przedszkola Pärlan wyci-
szyło się, a poziom hałasu obniżył się. 

„Teraz nikt nie jest już tak zmęczony 
i zestresowany – ani my, ani dzieci. Kon-
flikty zdarzają się rzadziej, a dzieci nie 
muszą już podnosić głosu, aby można 
je było usłyszeć. Obiady nie są teraz 
źródłem stresu – dzieci są zrelaksowane  
i spokojnie delektują się posiłkiem” – mówi 
Åsa Månsson. 

W trosce o naukę i rozwój 
językowy 
Åsa zwraca także uwagę na fakt, że dzieci 
są mniej rozkojarzone i łatwiej jest im się 
skupić. 

„Adaptacja akustyczna wpłynęła na 
poprawę naszego środowiska pracy, które 
teraz ułatwia naukę i rozwój językowy 
dzieci a nam pozwala na realizację 
naszych celów. Dla dzieci, które mają 
trudności z koncentracją cichsze otoczenie 
ma szczególne znaczenie” – mówi Åsa 
Månsson. 

Hałas wytwarzany przez dzieci jest 
głównym czynnikiem uciążliwości dla 
nauczycieli wychowania przedszkolnego. 
W porównaniu z ogółem populacji, wśród 
pracowników przedszkoli występowanie 
szumów usznych jest o 15-20% częstsze. 
Fakt ten potwierdza praca doktorska 
Fredrika Sjödina z Uniwersytetu Umeå 
w północnej Szwecji (Buller i förskolan 
– Hälsa och åtgärder, 2012 – Hałas w 
przedszkolach – Zagrożenia i profilaktyka, 
2012). 

Sjödinowi udało się m.in. określić, ile 
hormonu stresu (kortyzolu) wydzielają 
organizmy nauczycieli przedszkolnych 
podczas pracy. Dokonane pomiary i sza-
cunkowe dane wskazują na bardzo wysoki 

„ZMIANOM ULEGŁO wszystko. Nie mam już 
uczucia dzwonienia w uszach i czuję się 
o wiele lepiej” – mówi Annika Malmander, 
nauczycielka z przedszkola Pärlan Mon-
tessori w Förslöv w południowej Szwecji. 
Annika cierpi na szumy uszne i miała 
duże wątpliwości, czy po zeszłorocznym 
zwolnieniu lekarskim wracać do pracy. 
Większa część przedszkola, mieszcząca 
się w pomieszczeniach po byłej bibliotece 
z drewnianym sufitem, stanowi przestrzeń 
otwartą o powierzchni 250 m2.

Zły nastrój udzielał się  
każdemu ...
Jak tylko przedszkole, w lecie 2010 roku, 
rozpoczęło działalność w nowej siedzibie 
nauczyciele zaczęli się uskarżać na hałas.

„Dzieci były bardzo poddenerwo-
wane i pobudzone, zasłaniały sobie uszy  
i próbowały przekrzyczeć hałas” – mówi 
nauczycielka w przedszkolu Montessori, 
Åsa Månsson. „Najgorsze były przerwy na 
posiłek, podczas których całe pomieszcze-
nie wypełniał przeraźliwy łoskot sztućców  
i talerzy. Dzieci nie mogły się odprężyć  
i zjeść posiłku w spokoju”. 

... a teraz wszyscy czują się  
o niebo lepiej!
Zmiany zaczęto latem 2012 r. Wyko-
nano wówczas pomiary akustyczne, 

Aktualnie prowadzone w Szwecji badania 
pokazują, że hałas jest głównym czynnikiem 
uciążliwości dla nauczycieli przedszkolnych. 
Problemy ze słuchem i szumy uszne wśród 
nich zdarzają się częściej niż u Szwedów 
wykonujących inne profesje. Hałas, w którym 
przebywają przedszkolaki jest tak wysoki, 
że utrudnia ich rozwój językowy. Stosując 
odpowiednie rozwiązania jesteśmy  
jednak w stanie ograniczyć te  
niekorzystne zjawiska.

Systemy akustyczne firmy Ecophon:
Ecophon Master™ A
Ecophon Akusto™ Super G
Ecophon Solo™ Baffle
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Zdjęcie: Ruud Hoornstra 

Zdjęcie: Ruud H
oornstra

Oryginalna, efektowna elewacja.

Alfa College Groningen to doskonały przykład nowoczesnej 
holenderskiej architektury. Możemy podziwiać jej prostą, 
zdecydowaną bryłę, oryginalną fasadę i komfortowe wnętrza.  
W interesujący sposób pogodzono na pozór sprzeczne 
wymagania dotyczące akustyki i efektywności energetycznej 
budynku.

ULTRANOWOCZESNA
SZKOŁA W HOLANDII

NAPRZECIW BUDYNKU ALFA COLLEGE 

GRONINGEN  znajduje się stadion piłkarski 
Euroborg, na którym swoje mecze rozgrywa 
drużyna holenderskiej ekstraklasy – FC 
Groningen. Stadion zaprojektował słynny 
holenderski architekt, Wiel Arets, który stwo-
rzył także plan zagospodarowania okolic 
stadionu, gdzie najważniejszym budynkiem 
jest właśnie szkoła Alfa College.
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Zdjęcie: Ruud Hoornstra 

Zdjęcie: Ruud Hoornstra

Zdjęcie: Ruud H
oornstra

Zdjęcie: Ruud H
oornstra

„Wiele osób mówi mi, że że akustyka w naszej szkole jest 
znakomita” – mówi zarządca budynku Jaap Hoeksema (po 
lewej), który jest zachwycony współpracą z biurem AAS 
Architecten oraz architektem Aronem van Delftem.

Pełny sufit podwieszany został 
zainstalowany tam gdzie nie ma 
aktywnych termicznie stropów.

Idealnym rozwiązaniem, które 
zapewnia dobrą akustyką nie 
zakłócając przy tym funkcjonowania 
stropów grzewczo-chłodzacych, jest 
zastosowanie wolnowiszących paneli 
dźwiękochłonnych.

Architekci zaprojektowali wnętrza w neutralnej, biało-szarej kolorystyce, 
pozostawiając dobranie kolorowych akcentów graficznych samym studentom. 
Ci ostatni zaprojektowali foliowe grafiki naklejane m. in. na szklanych ściankach 
działowych.

zachodzących na siebie paneli przypomina-
jący spiętrzoną krę.

Na całej powierzchni pomieszczeń nie-
wyposażonych w stropy grzewczo-chłodzące 
zainstalowano dźwiękochłonne sufity podwie-
szane. Wszystko po to, aby jakość środowiska 
akustycznego była najlepsza z możliwych.

Więcej o szkole Alfa College 
Groningen
Szkoła prowadzi kilka kierunków nauczania: 
administrację, prawo, ekonomię, biznes oraz 
technologie informacyjno-komunikacyjne. Ofe-
ruje też kierunki kreatywne w zakresie projek-
towania gier, obsługi mediów i projektowania 
mody. College zatrudnia 150 pracowników, 
uczy się w nim około 1400 studentów.

Biuro projektowe: AAS Architecten

Systemy akustyczne firmy Ecophon:
Ecophon Solo™
Ecophon Gedina™ A & E
Ecophon Hygiene™ 

Najwyższa jakość
Biuro projektowe AAS Architecten w Gro-
ningen zaprojektowało unikalny budynek. 
Wymagania jakościowe były bardzo 
wysokie. Elewacja została pokryta zaprojek-
towanymi i wykonanymi w Japonii płytkami 
ceramicznymi. Jest to największy na świecie 
projekt wykorzystujący to rozwiązanie. Okna 
zaprojektowano w ten sposób aby chronić 
wnętrza przed przegrzewaniem przez pro-
mienie słoneczne zapewniając jednocześnie 
dostateczną ilość światła. 

Odkryte stropy stwarzają 
problemy akustyczne
Architekci zwrócili uwagę na trzy podstawowe 
czynniki decydujące o komforcie użytkowania 
pomieszczeń szkolnych: jakość powietrza, 
akustyki i oświetlenia. Do ogrzewania i chło-
dzenia pomieszczeń wykorzystano instalację 
zatopioną w żelbetowych stropach budynku, 
tzw. system TABS (Thermally Activated Building 
Systems). Ponieważ w takim wypadku cała 
powierzchnia stropu jest aktywna cieplnie, nie 
można jej odciąć od pomieszczenia stosujący 
typowy sufit podwieszony. Wyzwaniem 
było więc zapewnienie dobrej akustyki bez 
pogorszenia efektywności instalacji grzewczo-
-chłodzącej. 

Zadanie zainspirowało architekta Arona 
van Delft, który w przeszłości miał do czy-
nienia z podobnymi projektami. Okazało 
się, że rozwiązaniem mającym minimalny 
wpływ na wymianę ciepła w pomieszczeniu 
są wolnowiszące panele dźwiękochłonne. 
W efekcie zaprojektowano ciekawy układ 
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le Jais

„Wcześniej było tu zimno, surowo  
i hałaśliwie. Unikałam zajęć w pracowni, 
jak tylko mogłam. Teraz w sali jest 
spokojnie i przytulnie. Uczy się dużo 
przyjemniej i nie muszę już zdzierać 
gardła, żeby dzieci mnie usłyszały”.

Louise Vernet, nauczycielka

Dyrektor szkoły Lars Dalesjö oraz nauczyciele Jesper 
Strand i Louise Vernet są zadowoleni z poprawionej 
akustyki pracowni.

Ponieważ sprawne funkcjonowanie 
szkoły i terminowa realizacja programu 
wymaga spokojnego, sprzyjającego 
pracy środowiska, musieliśmy sobie pora-
dzić z hałasem.

Na początku postanowiono poprawić 
akustykę w jednej z pracowni naukowych. 
Adaptację wykonano latem. Gdy ucznio-
wie wrócili z wakacji, przywitały ich sufity 
akustyczne i dźwiękochłonne panele 
ścienne, które gruntownie zmieniły brzmie-
nie pomieszczenia.

„Cicho”
„W pracowni zapanowała cisza. Ucznio-
wie cicho i spokojnie wchodzą do klasy, 
siadają i czekają na rozpoczęcie lekcji” 
– mówi Jesper Strand. „Dźwiękochłonne 
wykończenie pracowni ma korzystny 
wpływ na uczniów: są cichsi i mniej roz-
brykani. Działa też kojąco na moje szumy 
uszne”.

Jesper Strand dodaje, że nie musi już 
podnosić głosu aby uczniowie dobrze go 
słyszeli i rozumieli. Także wykonywane 
przez uczniów doświadczenia przebie-
gają sprawniej.

Zachęcone doskonałymi efektami 
kierownictwo szkoły zdecydowało się na 
przeprowadzenie adpatacji akustycznej 
w kolejnej pracowni.

„GDY KTOŚ UPUŚCIŁ DŁUGOPIS, pogłos 
niósł się po całej pracowni. Jeśli jakiś 
uczeń odezwał się do swojego kolegi 
z tej samej ławki, słychać go było w całej 
klasie. Nawet szept. To była koszmarna 
kakofonia dźwięków” – mówi nauczyciel 
nauk ścisłych, Jesper Strand. 

Przeprowadzane przez uczniów 
podzielonych na mniejsze grupy doświad-
czenia wymagają od nich pracy zespoło-
wej. Kiedy uczniowie w poszczególnych 
grupach usiłują wzajemnie się przekrzy-
czeć, a ich głosy są wzmacniane przez 
pomieszczenie, hałas staje się nieznośny. 
W takich warunkach uczniom trudno się 
skoncentrować na ich właściwych zada-
niach.

Jesper Strand przyznaje, że czasem 
musiał uciekać się do gniewnego upomina-
nia podopiecznych aby jakoś zapanować 
nad hałasem.

„Jeśli jesteś zmuszony krzyczeć, zamiast 
uczyć, relacje między nauczycielem 
a uczniem się pogarszają”.

Wcześniej, Jesper cierpiał na spowo-
dowane stresem szumy uszne. W pracowni 
szkolnej dolegliwości się nasilały.

Dyrektor i zarazem współwłaściciel 
szkoły Kubikskolan, Lars Dalesjö mówi, 
że sytuacja bezwzględnie wymagała 
poprawy.

Gdy prywatna szkoła Kubikskolan w Helsingborgu (Szwecja) 
przejęła publiczną szkołę Fredriksdalsskolan, dużo było do 
zrobienia. Jednym z głównych problemów była bardzo zła 
akustyka w pracowniach naukowych.

HAŁAŚLIWA SZKOŁA INWESTUJE
W POPRAWĘ AKUSTYKI
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Ecophon Akusto™ Wall CEcophon Master™ Extra Bass 

Ecophon Master™ Rigid E

Zdjęcie: O
le Jais

Więcej o Kubikskolan
W Kubikskolan uczy się 380 uczniów, od wieku przedszkolnego do 9 roku życia. Szkoła posiada 
klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Uczniowie, którzy zdecydują się na naukę w klasie o tym 
profilu, mają więcej godzin zajęć z matematyki i przedmiotów ścisłych. Połowa uczniów trafiła do 
szkoły, ponieważ przyciągnęła ich ofertę programowa, natomiast druga połowa uczęszcza tam ze 
względu na rejonizację. Jedna trzecia uczniów pobiera dodatkowe lekcje szwedzkiego w swoich 
domach. Szkoła powstała w 2000 r.

„Lekcje w pracowni na-
ukowej są przyjemniejsze. 
Wcześniej hałas i echo 
strasznie wszystkich  
męczyły. Teraz o wiele  
łatwiej usłyszeć, co  
mówią inni.  Sala sprawia 
wrażenie całkowicie  
nowej”.
 Mariamma, 8 klasa

Przykład optymalnej adaptacji akustycznej w klasie lekcyjnej. Podwieszany sufit 
dźwiękochłonny, z dodatkowymi absorberami niskoczęstotliwościowymi po obwodzie oraz 
dźwiękochłonne panele ścienne.

Na dźwiękochłonnym suficie podwieszanym ułożono płyty Ecophon Master™ Extra Bass, które 
zwiększają pochłanianie dźwięku w niskich częstotliwościach. W tle widać panele ścienne Ecophon 
Akusto™ Wall C. Dźwięk zachowuje się tak, jak w lesie – nie słychać irytujących odbić dźwięku, co ma 
pozytywny wpływ na zrozumiałość mowy.

Systemy akustyczne firmy Ecophon:
Ecophon Master™ Rigid E
Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Akusto™ Wall C

„Nauka w naszej szkole odbywa się w 
tradycyjny sposób - nauczyciele prowadzą 
lekcje i zadają uczniom prace domowe. 
Staramy się pomagać dzieciom w nauce. 
Właściwe środowisko akustyczne jest nie-
zbędne do osiągnięcia sukcesu” – mówi 
Lars Dalesjö.

W klasach szkoły Fredriksdalsskolan 
duży odsetek uczniów stanowiły dzieci  
z rodzin imigranckich. W Kubikskolan wiele 
uwagi poświęca się integracji i dążeniu do 
tego, aby dzieci ze środowisk o gorszej 
sytuacji ekonomicznej miały te same 
szanse, co dzieci pochodzące z boga-
tych rodzin. Według Larsa Dalesjö, po 
przejęciu Fredriksaalsskolan jesienią 2010 
r. pozytywne zmiany są widoczne gołym 
okiem.

„Uczniowie sprawiający wcześniej 
problemy wychowawcze, teraz z chęcią 
przychodzą na zajęcia. Po kilku latach lek-
ceważenia obowiązków szkolnych mają 
jednak sporo do nadrobienia. Aby dzieci 
mogły się odpowiednio skoncentrować, 
niezbędna jest dobra akustyka wnętrz”.
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Zdjęcie: Ector H
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Otwarta, przejrzysta fasada zaprasza gości do The 
Shipping and Transport College.

Port Rotterdam (największy port w Europie) w najbliższych dziesięcioleciach przejdzie gruntowną rewitalizację. W południowej część portu  
(u dołu zdjęcia) znajdują się budynki biurowe, natomiast na drugim planie (z lewej strony) można zobaczyć będące w trakcie budowy budynki 
szkoły The Shipping and Transport College.

Uczelnia w Rotterdamie została nominowana do 
holenderskiej nagrody Scholenbouwprijs 
(przyznawana za najlepsze projekty budynków 
oświatowych). Spośród ponad 200 szkół wybrano 
osiem, a budynek The Shipping and Transport 
College zwyciężył w kategorii „Innowacyjność”.  
To kolejny dowód na to, że funkcjonalność 
i wzornictwo mogą iść ze sobą w parze. W projekcie 
najwięcej uwagi poświęcono akustyce wnętrz.

UCZELNIA W CENTRUM NAJWIĘKSZEGO PORTU W EUROPIE
ODBIERA NAGRODĘ ZA INNOWACYJNOŚĆ
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Zdjęcie: M
arcel van der Burg

nie atrakcyjny wizualnie, co funkcjonalny. 
Chciał, aby sufit był maksymalnie gładki  
i udało mu się znaleźć doskonałe rozwią-
zanie.

Poszczególne kondygnacje budynku 
The Shipping and Transport College 
oparte są na planie otwartym adaptowa-
nym do bieżących potrzeb szkoły. Robert 
Alewijnse wraz z akustykiem zgodzili 
się z tezą, że w przypadku przestrzeni 
otwartych nie można lekceważyć akustyki 
i zdecydowali się na zastosowanie efek-
tywnych sufitów dźwiękochłonnych. 

„Dobra akustyka wnętrz ma zasadnicze 
znaczenia dla dobrego samopoczucia ich 
użytkowników” – twierdzi Robert Alewijnse 
z DP6. „Ma to szczególne znaczenie w 
przypadku placówek oświatowych, gdzie 
ludzie się uczą, słuchają i jest im potrzebna 
koncentracja”.

Według jego teorii, po pewnym czasie 
ludzie przyzwyczajają się do brzydkiego 
wnętrza, jednak słaba akustyka będzie im 
stale przeszkadzała.

„Osobiście preferuję gładkie, gipsowe 
sufity, które nie przyciągają uwagi” 
– mówi Robert Alweijnse z biura 
projektowego DP6. „Wybrany sufit 
akustyczny sprawia właśnie takie 
wrażenie. Ma gładki wygląd, a na 
styku dużych paneli sufitowych widać 
tylko dyskretne sfazowanie. W sufit 
można również wkomponować 
oprawy oświetleniowe”.

Rzut budynku jest bardzo elastyczny, w przyszłości, jeśli zajdzie taka 
potrzeba, będzie można go łatwo  przebudować. Konstrukcja budynku jest 
wyeksponowana, widoczne są stalowe słupy, rygle i dźwigary. Nowoczesne, 
solidne i funkcjonalne materiały czynią z budynku obiekt, którego utrzymanie 
nie wymaga wysokich nakładów.

Biuro projektowe: DP6

Systemy akustyczne firmy Ecophon:
Ecophon Super™ G Plus
Ecophon Focus™ Ds 
Ecophon Hygiene™ Protec

i restauracja. Na pozostałych piętrach 
rozmieszczono pomieszczenia dydak-
tyczne i sale konferencyjne, a z ostatniego 
piętra rozpościera się przepiękny widok na 
port. Zastosowanie nowoczesnych, solid-
nych i funkcjonalnych materiałów czynią  
budynek łatwy w utrzymaniu i elastyczny 
funkcjonalnie.

Budynek szkoły został nominowany do 
holenderskiej nagrody Scholenbouwprijs 
i znajduje się na liście najlepszych ośmiu 
szkół spośród 162 zgłoszonych projektów.

„Akustyka ważniejsza niż 
estetyka”
W budynku dominuje przestrzeń otwarta, 
która niesie ze sobą duże wymagania co 
do środowiska akustycznego i dźwięko-
chłonności. Architekt Robert Alewijnse  
z DP6 pragnął, aby sufit akustyczny był rów-

CZĘŚĆ PORTU W ROTTERDAMIE, najwięk-
szego w Europie, zmienia swoje prze-
znaczenie. Nabrzeża przeładunkowe i 
magazyny ustępują miejsca budynkom biu-
rowym i oświatowym, których nowoczesna 
architektura zmienia oblicze Waalhaven. 
Trudno byłoby znaleźć lepsze miejsce 
dla uczelni The Shipping and Transport 
College. Studenci uczą się tutaj na takich 
kierunkach, jak: nawigacja, operacje por-
towe, logistyka i transport.

Odważny i funkcjonalny projekt
Śmiały projekt budynku łączy sobie atmos-
ferę pokładu statku i nadbrzeżnych doków.

Parter budynku tchnie portową atmosferą 
– znajduje się tam hala do zajęć praktycz-
nych z dźwigiem, kontenerami i samocho-
dem ciężarowym z naczepą kontenerową. 
Znajduje się tu także sala gimnastyczna  
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Zdjęcie: Teddy Strandqvist

Pochłanianie dźwięku 
jest tak duże, że możemy 
do pomieszczenia 
wprowadzić klika grup 
uczniów równocześnie 
i nie będą oni sobie 
nawzajem przeszkadzali.

Zgodnie z zamysłem nauczycieli, panele ścienne w obu salach są wesołe i kolorowe. 
Powierzchnia paneli ściennych i ekranów dźwiękochłonnych jest bardzo wytrzymała i może 
spełniać rolę tablicy ogłoszeń.

Jan Vang Rasmussen, nauczyciel  
i specjalista BHP w szkole Rødkilde.

LEPSZE WARUNKI
EDUKACJI
Dziesięć lat temu gruntownej renowacji poddano dwie sale lekcyjne 
w kopenhaskiej szkole Rødkilde. Wprowadzono wiele udoskonaleń, 
jednak akustyka wciąż pozostawiała wiele do życzenia.
 Problem rozwiązało zastosowanie ściennych i sufitowych paneli 
akustycznych, których działanie wsparto rozstawieniem ekranów 
dźwiękochłonnych. Wszystko jest możliwe, jednak inwestycja 
dokonywana na raty zawsze kosztuje podwójnie.
 Najlepiej jest pamiętać o akustyce już na etapie projektu 
budowlanego.
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„Zwolnione pomieszczenia zdecydo-
waliśmy się przystosować do prowadzenia  
zajęć wyrównawczych – nauki języka 
duńskiego dla dzieci z rodzin imigranc-
kich oraz dodatkowych lekcji dla uczniów 
mających problemy z nauką” – kontynuuje 
Jan Vang Rasmussen. „Dzięki pomocy 
akustyka, dowiedzieliśmy się, jakie kroki są 
niezbędne aby pomieszczenia mogłyby 
być wykorzystywane w zamierzonym 
celu. Pomiary akustyczne wykazały duże 
niedociągnięcia – czas pogłosu wynosił 
ponad 0,8 sekundy!”

W sierpniu 2012 r., tuż przed 
rozpoczęciem roku szkolnego, panele 
akustyczne były już na swoim miejscu. 
Obiekt nadaje się teraz idealnie do nauki 
języka oraz prowadzenia zajęć z uczniami 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

„To żadna niespodzianka, że wszyscy 
są teraz zachwyceni” – mówi Jan Vang 
Rasmussen. „Czas pogłosu został skró-
cony o połowę i wynosi obecnie mniej 
niż 0,4 sekundy w obu salach. To opty-
malne warunki dla uczniów, którzy mówią  
w innym języku ojczystym i muszą się 
uczyć języka duńskiego, a także dla 
uczniów mających problemy z nauką. 
Czas pogłosu jest najczęściej używanym 
w normach i wytycznych parametrem opi-
sującym jakość akustyczną pomieszczeń”.

Mniej konfliktów, więcej radości
Jan Vang twierdzi, że poprawiła się nie 
tylko komunikacja. Panele dźwiękochłonne 
obniżając poziom hałasu ograniczają 
ilość sytuacji konfliktowych ponieważ 
hałas jest czynnikiem zwiększającym stres 
a tym samym skłonność do zachowań 
agresywnych. Zniecierpliwieniu i poiryto-
waniu wśród uczniów sprzyja też słaba 
zrozumiałość mowy w klasie lekcyjnej. 
Dźwiękochłonne panele ścienne są ozdo-
bione kolorowymi dekoracjami – stwarza 
to przyjemną atmosferę i zmniejsza ryzyko 
powstawania graffiti i ewentualność innych 
aktów wandalizmu.

„W takim środowisku trudno o gniew  
i złość” – mówi Jan Vang Rasmussen.

Szkoła Rødkilde sporo się nauczyła. 
Zasięg adaptacji akustycznej w szkole 
jest systematycznie poszerzany, a koszty 
koniecznych dla poprawy akustyki prac 
uwzględniane w przyszłych budżetach.

W drugiej, większej klasie, w celu zwiększenia zrozumiałości mowy oraz zmniejszenia pogłosu 
zainstalowano pełny dźwiękochłonny sufit podwieszany oraz dźwiękochłonne panele ścienne. Czas 
pogłosu został zredukowany do 0,41 s, przy czym jest on krótki także w niskich częstotliwościach. 
Ma to duże znaczenie dla uczniów z niedosłuchem.

Na suficie zainstalowano wolnowiszące panele dźwiękochłonne. Wolnostojące 
ekrany dźwiękochłonne pozwalają łatwo zmieniać aranżację przestrzeni  
i wydzielić przestrzeń dla różnych grup.

Systemy akustyczne firmy Ecophon:
Ecophon Akusto™ Wall C
Ecophon Solo™
Ecophon Master™ Rigid Dp
Ecophon Extra Bass™

Wystarczyło skrócić czas 
pogłosu o połowę!
Okazało się, że hałas jest głównym proble-
mem w obu wyremontowanych pomiesz-
czeniach. W rakcie zajęć praktycznych 
jest bardzo głośno co nie pozostaje 
bez wpływu na jakość nauczania. Nie 
lepiej mają się sprawy, w większej sali 
wykorzystywanej do zajęć z wzornictwa. 
Jedynym rozwiązaniem było przeniesienie 
zajęć z wzornictwa i technologii do innego 
budynku.

„PODCZAS MODERNIZACJI sal, skupiliśmy 
się na stworzeniu jak najlepszych warun-
ków do zajęć z wzornictwa i technologii” 
- mówi Jan Vang Rasmussen, nauczycieli 
i specjalista BHP w szkole Rødkilde 
w  Kopenhadze. „Zastosowaliśmy duże 
okna wpuszczające dużo światła oraz 
nowy system wentylacji, który potrafi 
sprawić, że powietrze w pomieszczeniach 
jest czystsze, niż to na zewnątrz. Jednak  
o akustyce wnętrz zapomnieliśmy…”
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Dla zapewnienia dobrej zrozumiałości mowy wartość tzw. 
Wyrazistości Dźwięku (D50) powinna przekraczać 80%.  
W zmodernizowanej sali D50 wzrosła z 43% do 85%. 

„Poprawa akustyki w klasie – przed 
i po” z Andriesem van Renssenem na 
YouTube.

Fakty o Abbotts College
Abbotts College posiada kampusy 
w dzielnicach Claremont i Century 
Gate w Cape Town oraz Northcliff, 
Johannesburg South i Pretoria East 
(RPA). Wkrótce zostanie otwarty 
nowy kampus w miejscowości 
Centurion. Władze szkoły doskonale 
zdają sobie sprawę, że ostatni etap 
edukacji jest niezwykle istotny, ponie-
waż jest to okres, który decyduje  
o przyszłości młodych osób. Ambicją 
Abbotts College jest zapewnienie 
każdemu uczniowi takich warunków 
nauki aby mógł on osiągnąć jak 
najlepsze wyniki.

było echo, które utrudniało uczniom zrozu-
mienie tego co mówi do nich nauczyciel. 
Miało to szczególne znaczenie podczas 
pracy w grupach, lub gdy w klasie poja-
wiały się inne źródła hałasu.

„Zmiana jest kolosalna” – kontynuuje 
Andries. „Atmosfera jest dużo spokojniej-
sza – prawie jak na uniwersytecie. Gdy 
nauczyciel mówi, wyraźnie słychać każde 
słowo. Także dyskusje w grupach stały się 
dużo łatwiejsze, bo wszyscy się lepiej 
słyszą”.

Andries tłumaczy: „Utrzymanie dyscy-
pliny w klasie nie zależy wyłącznie od 
zdecydowanej postawy nauczyciela. 
Ma na nią również wpływ akustyka sali 
lekcyjnej: uczeń, który nie rozumie co mówi 
nauczyciel i ma klopoty z koncentracją 
w hałasie jest rozkojarzony i zniecierpli-
wiony. Dlatego staramy się aby w naszej 
szkole było jak najciszej”.

Poprawa zrozumiałości mowy
Ancy Atticulla – nauczycielka, która jako 
pierwsza zwróciła uwagę na problem – 
jest zachwycona. „Adaptacja akustyczna 
w  laboratorium znacząco poprawiła 
jakość dźwięku w sali. Efekt echa zniknął 
i już nie muszę podnosić głosu aby być 
zrozumiana. Nawet osoba mówiąca 
cicho nie ma problemów z byciem usły-
szaną. Wśród studentów panuje większa 
samodyscyplina. Wiedzą, że słychać ich 
rozmowy, więc starają się zachowywać 
poprawnie”.

ANCY ATTICULLA, NOWO ZATRUDNIONA 

NAUCZYCIELKA, miała wrażenie, że w jej 
klasie panuje wyjątkowy hałas. Pomyślała, 
że dobrze byłoby to zmienić. Przedstawiła 
więc sytuację dyrektorowi, Andriesowi 
van Renssenowi, któremu spodobał się 
ten pomysł. Poprawa akustyki stała się dla 
szkoły celem nadrzędnym.

Wykorzystywana do zajęć z przedmio-
tów ścisłych sala była twardo wykończona 
– jej ściany i sufity odbijały dźwięk podno-
sząc poziom hałasu i zwiększając pogłos.

W okresie czterech miesięcy ubiegłego 
roku salę poddano akustycznej moderniza-
cji. Zamontowano dźwiękochłonne sufity 
podwieszane i panele ścienne. Różnica 
była kolosalna.

Czas pogłosu krótszy o 70%!
Pomiary akustyczne wykazały skrócenie 
czasu pogłosu z 1,34 do 0,4 sekundy, co 
oznaczało, że nowe środowisko można 
było określić mianem najlepszego z moż-
liwych! Zmiany wpłynęły na poprawę 
zrozumiałości mowy, na redukcję poziomu 
dźwięku i na spokojniejsze zacowanie 
uczniów.

Same pochwały
Przed i po wykonaniu adaptacji akustycz-
nej przeprowadzono ankietę. Zarówno 
personel, jak i uczniowie byli zachwyceni 
zmianą.

Andries van Renssen, dyrektor Abbotts 
College, wyjaśnia: „Przed modernizacją 
sala brzmiała trochę jak puste, niewykoń-
czone pomieszczenie. Wyraźnie słychać 

PROSTE ROZWIĄZANIA,
KTÓRE CZYNIĄ CUDA
Zastosowanie stosunkowo prostych środków 
w Abbotts College (Pretoria East, RPA) pozwoliło 
przemienić „beznadziejną akustycznie” salę  
w miejsce efektywnej nauki.



[1]
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Zalecamy pobrać aplikację poprzez 
WiFi.

Wersja na 
Androida

Zdjęcie: Shutterstock

Wersja na 
iTunes

Darmowa aplikacja Study App!

TED Talks z Julianem Treasure: „Dlaczego 
podczas projektowania architekci 
powinni korzystać ze swoich uszu”.

PRZYJMIJMY, ŻE W KLASIE PRZEBYWA 
25 uczniów i nauczyciel. Sala może 
być użytkowana sześć godzin dziennie 
i pięć dni w tygodniu przez 40 tygodni, 
co daje łącznie 1200 godzin rocznie. 
Przy założeniu, że po 20 latach szkoła 
będzie remontowana, przez ten czas 
25 uczniów i nauczyciel spędzą na sali 
24 000 godzin. Mnożąc 24 000 godzin 
przez 25 uczniów otrzymujemy 600 000 
godzin.

Kolejne badania pokazują, że jeśli 
środowisko akustyczne w miejscu nauki 
jest złe, cierpi na tym jakość nauczania   
i zdrowie nauczycieli. Zwiększa się wtedy 
ryzyko wystąpienia chorób zawodowych: 
szumów usznych, niedosłuchu i schorzeń 
narządu mowy. Odpowiednia ilość 
materiałów o wysokich właściwościach 
dźwiękochłonnych oraz ich rozmiesz-
czenie* sprawia, że życie szkolne staje 
się zdrowsze, przyjemniejsze i bardziej 
efektywne. Spadają też koszty społeczne, 

600 000 godzin w sali lekcyjnej

„The Sound Education” reprezentują 
różne grupy zainteresowane  oświatą. Są 
wśród nich przedstawiciele samorządów 
lokalnych, nauczyciele, politycy, architekci, 
akustycy, pracownicy instytutów medycyny 
pracy, członkowie nauczycielskich związ-
ków zawodowych, prezesi lokalnych 
towarzystw akustycznych itp. 

Wśród tematów poruszanych podczas 
wykładów są m.in.:

• wysiłek głosowy nauczycieli,
• hałas i pamięć,
• akustyka w klasach integracyjnych,
• rozwiązania akustyczne widziane 

okiem architekta,
• opinie nauczycieli i dyrektorów szkół,
• kłopoty uczniów z akustyką. 

CYKL SEMINARIÓW „THE SOUND EDUCA-

TION” [1] przyczynił się do powstania 
wielu narzędzi internetowych, np.: 
sfilmowane prezentacje ze wszystkich 
czterech seminariów zgrupowane na 
czterech playlistach YouTube, raporty  
z badań (patrz artykuł na str. 12) oraz 
darmowa aplikacja Study App [2].

Dodatkowo, na portalu TED Talks [3], 
Julian Treasure uwagę na problem akustyki 
wnętrz i zwraca podkreśla znaczenie 
seminarium „The Sound Education” dla 
upowszechniania wiedzy na temat zna-
czenia akustyki w obiektach oświatowych.

Spotkania w ramach cyklu „The 
Sound Education” pozwoliły podkreślić 
zależność pomiędzy jakością środowiska 
akustycznego w szkołach a efektywnością 
nauczania. Zostały one wsparte poprzez 
platformę „Sound Education” – brought to 
you by Ecophon. Słuchacze wykładów 
prezentowanych podczas seminariów 

ponieważ większej grupie uczniów udaje 
się realizować cele nauczania, a liczba 
zwolnień lekarskich wśród nauczycieli 
spada.

* Patrz przykład na stronie 19.

Akustyka sal lekcyjnych w sieci
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Testowanie paneli ściennych w Fińskim Instytucie Medycyny 
Pracy w Helsinkach.

Dźwiękochłonne panele ścienne przetestowane  
i dopuszczone do uzytkownia jako tablice informacyjne.

12 000 testowych nakłuć 
Instytut Medycyny Pracy użył do testowa-
nia paneli specjalnego przyrządu z 25 
igłami symulującymi pinezki. Włókna 
wydobywające się z paneli ściennych 
w czasie testu były zbierane na stalowej 
listwie poniżej paneli. Zbierano je przed 
testem oraz kolejno po 400, 2800 
i 12000 nakłuciach. 

Po zakończeniu cyklu badań okazało 
się, że panele ścienne Ecophonu wydzie-
lają 0,14 włókna na centymetr kwadra-
towy na tydzień. Jest to emisja dużo niższa 
niż dopuszcza VTT.

Na podstawie przeprowadzonych 
badań, Fiński Instytut Medycyny Pracy 
potwierdził, że panel ścienny Ecophonu, 
funkcjonujący jako tablica informacyjna, 
spełnia wymogi bezpieczeństwa. Panel 
Ecophon Akusto™ Wall C został także 
uznany przez Fińską Federację ds. Astmy 
i Alergii za antyalergiczny, a ilość emi-
towanych przez niego cząstek stałych 
pozwoliła na spełnienie wymagań fińskiej 
klasy emisji M1 (najwyższej).

Instytut Medycyny Pracy oznajmił 
także, że pod wpływem tego stosunkowo 
inwazyjnego testu, wygląd panela nie 
uległ pogorszeniu.

Systemy akustyczne firmy Ecophon: 
Ecophon Akusto™ Wall C

FIŃSKI INSTYTUT MEDYCYNY PRACY O PANELACH DŹWIĘKOCHŁONNYCH ECOPHON:

BEZPIECZNE TABLICE OGŁOSZEŃ

Tablice informacyjne to jedne z najważniejszych 
punktów komunikacyjnych w miejscu pracy  
i często w tym celu są wykorzystywane 
dźwiękochłonne panele ścienne. Jednak czy częste 
nakłuwanie paneli pinezkami jest bezpieczne? 
Czy nie spowoduje to nadmiernej emisji włókien 
szklanych?

ABY ROZWIAĆ TE WĄTPLIWOŚCI, Ecophon 
poprosił o pomoc Fiński Instytut Medycyny 
Pracy, który dokonał pomiarów poziomu 
emisji. Wynik był co najmniej uspokajający.

Użycie dźwiękochłonnych paneli 
ściennych w charakterze tablic informacyj-
nych to nie tylko domena biur. Są one w 
podobny sposób używane w przedszko-
lach i szkołach, gdzie dzieci mogą na 
nich wieszać swoje prace. Tutaj, dźwięko-
chłonne panele ścienne wykorzystuje się 
do skrócenia czasu pogłosu, obniżenia 
poziomu hałasu i poprawy zrozumiałości 
mowy. Gdy pinezka przebija powłokę 
panela, wełna szklana znajdująca się 
w jego wnętrzu emituje niewielkie ilości 
włókna.

Aby powietrze w pomieszczeniu mogło 
zostać uznane za czyste, całkowita emisja 
włókien nie może przekroczyć 0,2 włókna 
na 1 centymetr kwadratowy na dwa 
tygodnie. Wynika to z wytycznych VTT 
(Fińskie Centrum Badań Naukowych) dla 
budynków publicznych.
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AULA TO CENTRUM KULTURALNE KAMPUSU 
Uniwersytetu w Pretorii, jednej z wiodących 
południowoafrykańskich uczelni wyższych. 
Uniwersytet, który może się pochwalić 
najlepszymi wynikami badań naukowych 
w kraju, oferuje swoim studentom ponad 
1800 różnych programów studiów.

Imponujące drzewo wyrasta pod sam 
sufit holu wejściowego przed aulą. Pień 
stanowi żelbetowa kolumna, a „gałęzie” 
zostały udekorowane różnokolorowymi 
wolnowiszącymi panelami dźwiękochłon-
nymi. To doskonały przykład twórczego 
użycia standardowych materiałów dźwię-
kochłonnych – w ten sposób akustyka 
łączy się z architekturą wnętrz.

„Ecophon Solo to produkt nadający się 
idealnie do dużych, wysokich wnętrz 
będących centralnymi miejscami budynków. 
W takich miejscach dobrze sprawdzają się, 
lekkie podwieszane na różnych wysokościach 
elementy dźwiękochłonne. Żałuję, że nie 
znałam tego produktu wcześniej”.

Zdjęcie: ARC
 Architects

Zdjęcie: ARC
 Architects

Biuro projektowe: ARC Achitects

Systemy akustyczne firmy Ecophon: 

Ecophon Solo™
Madi van Wyk, 
Dyrektor biura 
ARC Architects.

Gdy robi się ciemno, na panelach 
można wyświetlać zdjęcia. Czyż to nie 
wspaniałe?

Przemyślany system podwieszania 
paneli sprawia, że instalacja jest nieskom-
plikowana i można w nią wkomponować 
oprawy oświetleniowe oraz inne elementy 
wyposażenia technicznego. Ilość możli-
wych rozwiązań jest nieskończenie duża.

Skuteczna dźwiękochłonność
Co najważniejsze – całe „dźwiękochłonne 
drzewo” musi  być tak zbudowane aby 
skutecznie pochłaniać fale dźwiękowe 
w szerokim zakresie częstotliwości.  
W projekcie połączone ze sobą 200 
paneli symbolizujących liście drzewa.

AKUSTYCZNE 
DZIEŁO SZTUKI 

W RPA
Akustyka w holu wejściowym do auli kampusu Uniwersytetu 
w Pretorii (RPA) wymagała poprawy. Zainstalowano 
w nim niespotykaną kompozycję paneli dźwiękochłonnych 
przyjmującą formę symbolicznego drzewa.



Zalecamy pobrać aplikację poprzez WiFi.
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Educational 
Environments 
LinkedIn

Wersja na AndroidaWersja na iTunes

Nie zapomnij sprawdzić bezpłatnej 
aplikacji Study App!

DOŁĄCZ DO GRUPY „EDUCATIONAL ENVIRONMENTS”* na platformie 
LinkedIn i weź udział w debacie oraz dyskusji. Utwórz konto na 
LinkedIn, lub jeśli masz już takie konto, złóż bezpośrednią prośbę 
o przyjęcie do grupy.

*podgrupa serwisu Acoustic Bulletin.

Krótkie podsumowanie wpływu środowiska akustycznego klas  
lekcyjnych na nauczycieli i uczniów.

Klasa z dobrą akustyką – nauczyciele:
• zmniejsza wysiłek głosowy a tym samym ryzyko schorzeń narządu mowy;
• pomaga nauczycielom korzystać z różnych metod dydaktycznych, np. praca w grupach;
• sprawia, że lekcję można rozpocząć bez straty czasu na dyscyplinowanie klasy.

Klasa ze złą akustyką – nauczyciele:
• zwiększa wysiłek głosowy a tym samym ryzyko wystąpienia schorzeń narządu mowy;
• podnosi tętno – skutek stresogennego wpływu hałasu;
• przeszkadza w prowadzeniu lekcji, np. zmusza do powtarzania się.

Klasa z dobrą akustyką – uczniowie:
• zwiększa zainteresowanie, ułatwia koncentrację i zdolność zapamiętywania;
• podnosi motywację i zaangażowanie uczniów;
• wpływa na poprawę zachowania uczniów w klasie.

Klasa ze złą akustyką – uczniowie:
• sprawia, że trudno jest im usłyszeć co mówi nauczyciel inni uczniowie;
• zmusza uczniów do podnoszenia głosu;
• obniża koncentrację.

BEZPŁATNA
SUBSKRYPCJA!
Możesz zamówić bezpłatną subskrypcję magazynu „ECO – For Sustainable 
Design”. Wystarczy wejść na stronę www.ecophon.com/eco, wypełnić 
formularz i określić obszar swoich zainteresowań: przestrzenie biurowe, obiekty 
edukacyjne, obiekty służby zdrowia lub obiekty przemysłowe o szczególnych 
wymogach higieniczno-sanitarnych. W każdej chwili możesz zrezygnować  
z subskrypcji.

www.ecophon.com/eco

Niniejszy magazyn prezentuje 
informacje na temat zrównoważonego 
projektowania wnętrz w budynkach 
użyteczności publicznej. Prezentujemy 
projekty w których udało się stworzyć 
wnętrza zarazem funkcjonalne  
i atrakcyjne wizualnie, w których ich 
użytkownicy dobrze się czują  
i funkcjonują.




