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Często można się spotkać z opinią, że niewiele da się zrobić z dużym natężeniem hałasu w 
pomieszczeniach. Tylko zacisnąć pięści ukryte w kieszeniach spodni i pogodzić się z jazgotem jako ze 
złem koniecznym. Nic bardziej mylnego. Stosując stosunkowo proste środki, możemy spowodować, że 
będziemy się lepiej czuć, lepiej się słyszeć, więcej produkować, a w dodatku zyskamy bezpieczniejsze 
miejsce pracy.
 Potraktuj czasopismo, które właśnie trzymasz w ręku, jako narzędzie, dzięki któremu możesz mieć 
wpływ na poziom natężenia dźwięku w biurach, szkołach, przychodniach, restauracjach i innych 
pomieszczeniach, gdzie gromadzą się i przebywają ludzie. W tym numerze szczególną uwagę zwracamy 
na osoby pracujące w przemyśle, gdzie jakże często mamy do czynienia z hałasem szkodliwym dla 
zdrowia. Może Ty też pracujesz w takich warunkach?
 A może jesteś architektem, czy też zajmujesz się 
projektowaniem wnętrz? Znajdziesz tu szereg porad i 
wiadomości przydatnych przy tworzeniu pomieszczeń 
nie zatracających ludzkiego wymiaru.

Zrównoważone projektowanie tworzy 
zrównoważonych ludzi

„ECO – For Sustainable Design” jest czasopismem 
zajmującym się problematyką rozwiązań akustycznych 
w pomieszczeniach, skupiając się szczególnie na 
funkcjonalności i estetyce.
 Sustainable design – zrównoważone projektowanie 
– to ważny parametr decydujący o tym, jak ludzie 
odbierają swoje otoczenie i jak ono na nich 
oddziałuje na przestrzeni czasu. Przemyślane i dobrze 
rozplanowane wnętrze, które sprawdza się godzina po 
godzinie, dzień po dniu, rok po roku, ma swój udział 
w satysfakcji ludzi. Dobre samopoczucie w pracy, czy 
w szkole, a co za tym idzie łatwiejsze wykonywanie 
swoich obowiązków, zwiększa poczucie komfortu i 
wydajność. A są to ważne czynniki lepszego i bardziej zrównoważonego życia.

Potrzebna wiedza

Ecophon już od pięćdziesięciu lat upowszechnia wiedzę i kształci architektów, budowlańców, właścicieli 
nieruchomości, zarządców i wszystkich tych, którzy użytkują pomieszczenia. Na naszych stronach 
w sieci publikujemy całą dostępną wiedzę na temat akustyki pomieszczeń. To kopalnia złota dla tych 
wszystkich, którzy uważają, że wnętrza domagają się zdecydowanych kroków naprawczych.
 Zapraszamy na stronę www.ecophon.com. Gwarantujemy, że można tam znaleźć wszystkie 
informacje na temat warunków akustycznych w różnych sytuacjach. Są tu i porady, i gotowe rozwiązania 
techniczne.
 Organizujemy seminaria i cykle szkoleń, które mają za zadanie pomóc zaplanować wnętrze o dobrej 
akustyce. Zapraszamy do udziału – chętnie służymy informacją o planowanych przedsięwzięciach. 
Jesteśmy też gotowi przygotować program szkolenia specjalnie dostosowany do indywidualnych 
potrzeb. Dobre warunki akustyczne to nie zbytek – to konieczność.
 Pismo można zaprenumerować za darmo, po prostu zgłaszając nam swoje zainteresowanie. A może 
znasz kogoś, kogo nasza gazeta również zainteresuje? Opowiedz mu o nas. Zobacz informację na tylnej 
stronie okładki.

Przyjemnej lektury!

Staffan Nilsson
Redaktor naczelny

Człowiek – kapitał, o który należy zadbać
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ECO – For Sustainable Design koncentruje się na 
tematyce zrównoważonego projektowania – susta-
inable design. Jest to tworzenie wnętrz z dbałością 
o środowisko i potrzeby przyszłego użytkownika, 
zapewnienie mu przestrzeni, która będzie się cha-
rakteryzować wysokiej jakości architekturą, estetyką 
i funkcjonalnością. Razem z naszymi czytelnikami 
chcielibyśmy znaleźć nowe rozwiązania pozwala-
jące udoskonalić wnętrza zarówno pod względem 
funkcjonalnym, jak i estetycznym. Nie wahaj się i 
skontaktuj z jedną z naszych firm, odwiedzając 
stronę www.ecophon.com!

Wydawnictwo:
Saint-Gobain Ecophon Group
Box 500, SE-260 61 Hyllinge, Szwecja
Tel. +46 (0)42 179900

www.ecophon.com

Redaktor naczelny: Staffan Nilsson
staffan.nilsson@ecophon.se

Wydawca odpowiedzialny: Carl Magnus 
Svenningsson

Zdjęcie na pierwszej stronie okładki: Vittra, szwedzka szkoła 
społeczna. Fot.: Ole Jais
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„Przemyślane i dobrze 
rozplanowane wnętrze, które 
sprawdza się godzina po godzinie, 
dzień po dniu, rok po roku, ma 
swój udział w satysfakcji ludzi”.
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– Wielu osobom pracującym w 
pomieszczeniach biurowych na 
planie otwartym hałas przeszkadza 
w pracy – mówi Jonas Christensson 
ze szwedzkiej firmy konsultingowej 
ÅF Ingemansson zajmującej się pro-
blematyką akustyki. 

– A czy jest taki rodzaj dźwię-
ku, który ludzie lubią i który może 
być pożyteczny? Wypytywałem o 
to bezustannie w trakcie rozmów z 
niemal tysiącem osób spotykanych 
w różnych biurach w naszym kra-
ju. Najbardziej drażnią rozmowy 
innych. Ale jednocześnie rozmowa 
ma rozstrzygające znaczenie przy 
przekazywaniu informacji. A więc 
paradoks? Niekoniecznie. Głos 
osoby siedzącej w pobliżu odbie-
rany jest jako nośnik informacji, 
natomiast głosy osób oddalonych 
najczęściej przeszkadzają i rozpra-
szają. Tak mi powiedziano – mówi 
pan Christensson.

Głosy dobiegające z bliskiej 
odległości najczęściej mają 
pozytywny charakter

Jonas przez 10 lat wypytywał 
ludzi o to, czy dźwięki w otwartym 
biurze działają na nas korzystnie, 
czy nie. Okazało się, że pozytywne 

dźwięki dochodzą od osób, które sie-
dzą blisko słuchacza – w odległości 
do czterech metrów. Rozmowy osób 
znajdujących się dalej w pomiesz-
czeniu niemal zawsze odbierane są 
jako element przeszkadzający.

Dlaczego firmy upierają się 
przy biurach typu open 
space?

1. Ludzie często realizują zada-
nia w postaci projektów. Organiza-
cja całości musi więc być na tyle 
elastyczna, by ludzie pracujący 
razem mogli siedzieć blisko siebie. 
Wymóg elastyczności przenosi się 
na pomieszczenie.

2. Maksymalne wykorzystanie 
powierzchni. W biurze otwartym 
można pomieścić więcej osób. 
Oszczędność miejsca oznacza 
oszczędność pieniędzy.

3. Informacje szybko się rozcho-
dzą. Im lepsza komunikacja, tym 
szybciej pracownicy osiągną ocze-
kiwany rezultat.

4. Otwarte biuro demonstruje 
otwartość wobec klientów i innych 
zainteresowanych. Jest to po pro-
stu atrakcyjne rozwiązanie projek-
towe.

Udane biuro otwarte
1. Poinformujcie pracowników, 

dlaczego zdecydowaliście się na 
otwarte biuro. Problemy z akusty-
ką macie jak w banku, ale można 
temu zaradzić, jeśli wszyscy wykażą 
dobre chęci. Wyjaśnijcie korzyści 
polegające na lepszych możliwo-
ściach komunikowania się, ale nie 
zapomnijcie wspomnieć o wadach 
takiego rozwiązania w zakresie aku-
styki i sposobach przeciwdziałania 
im. Zainstalujcie bezprzewodową 
sieć i przenośne telefony.

2. Pamiętajcie, ze rozplanowanie 
wnętrz musi gwarantować elastycz-
ność. Osoby pracujące przy tych 
samych projektach powinny siedzieć 
blisko siebie. Przy realizacji kolej-
nych projektów może inne osoby 
stworzą zespół, i tak dalej.

3. Postarajcie się ograniczyć do 
minimum rozprzestrzenianie się 
dźwięku, by poszczególne zespo-
ły projektowe nie przeszkadzały 
sobie wzajemnie w pracy. Można 
zmierzyć, jak daleko dźwięk roz-
przestrzenia się w pomieszczeniu. 
Jest to bardzo ważny parametr 
przy projektowaniu biura na planie 
otwartym.

4. Stwórzcie możliwość komu-
nikowania się, ale też i koncen-

„Jonas, czy pomieszczenie biurowe na 
planie otwartym sprawdzi się z czysto 
akustycznego punktu widzenia?”

Jonas Christensson pracuje w szwedzkiej firmie konsultingowej ÅF 
Ingemansson, która specjalizuje się w problematyce akustyki. Przedtem 
zajmował się rozwojem koncepcji w Ecophon. Wtedy to w ciągu 
dziesięciu lat przepytał prawie tysiąc osób, co sądzą o warunkach aku-
stycznych w swoim biurze. Swoją wiedzą wspomógł krajowy związek 
osób z wadami słuchu Hörselskadades Riksförbund (patrz artykuł na 
str. 9). Jonas i jego koledzy chętnie udzielają porad wszystkim osobom, 
które chcą poprawić swój komfort akustyczny w pracy. 

Fot.: Åke E:son Lindman

tracji – wygospodarujcie „pokoje 
ciszy”. W tych pomieszczeniach 
personel powinien móc się skon-
centrować, tu też mogą się odbywać 
zebrania i rozmowy wymagające 
dyskrecji. Powinna być przygoto-
wana wystarczająca liczba takich 
cichych pomieszczeń i najlepiej, gdy 
znajdują się one w zasięgu wzroku. 
Nie można niedoceniać wrażenia, że 
każdy ma wpływ na swoje otoczenie 
dźwiękowe. W Szwecji obowiązu-
je zasada, że jedno ciche pomiesz-
czenie przypada na dziesięciu pra-
cowników. W pomieszczeniu cha-
rakteryzującym się dobrą izolacją 
akustyczną powinien się znajdować 
sprawny sprzęt komputerowy.

5. Wpajajcie pracownikom 
„kodeks dźwiękowy”. Poinformuj-
cie personel, jak dźwięk rozprze-
strzenia się w otwartym biurze i w 
jaki sposób mogą sami wpływać na 
swoje otoczenie akustyczne.

A. Nie należy krzyczeć lub 
mówić podniesionym głosem do 
osoby oddalonej. Trzeba do niej 
podejść.

B. Czy rozmowa nie dotycząca 
wszystkich zajmie nieco więcej 
czasu? Wtedy trzeba skorzystać z 
cichego pomieszczenia.
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Jak stworzyć modny, wygięty beto-
nowy dach, który reguluje tempera-
turę w budynku, a który jednocze-
śnie nie powoduje problemów, jeśli 
chodzi o warunki akustyczne?

Firma headhunterska Stephenson 
Research Associates jako pierwsza 
wprowadziła się do parku bizneso-
wego Solstice Park w południowo-
zachodniej Anglii. Wielka inwesty-
cja o wartości prawie 250 milionów 
funtów ma pobudzić rozwój gospo-
darczy hrabstwa Wiltshire.

Betonowy dach w ciągu dnia 
absorbuje ciepło na zewnątrz budyn-
ku, by poprzez sufit uwolnić je do 
pomieszczeń w nocy.

Temperatura wewnątrz nie sta-
nowiła dla pracowników Stephen-
son Research Associates problemu. 
Natomiast akustyka pomieszczeń 

– tak i to spory. Sufit zaskakiwał 
irytującym echem i dźwiękami roz-
chodzącymi się w sposób niekontro-
lowany po pomieszczeniu.

Oddajmy głos Simonowi Ste-
phensonowi, dyrektorowi Stephen-
son Research Associates:

– Pracownik agencji headhun-
terskiej powinien słyszeć wyraź-
nie swojego rozmówcę w trakcie 

rozmowy telefonicznej, powinien 
też móc się skupić. Kiedy wprowa-
dziliśmy się do tego lokalu, trudno 
było zrozumieć, co mówi osoba po 
drugiej stronie linii, a w biurze na 
planie otwartym trudno było zacho-
wać przy prowadzonych codziennie 
rozmowach o poufnym charakte-
rze taki stopień dyskrecji, jakiego 
życzyliby sobie nasi klienci.

Czas pogłosu nie do 
przyjęcia

Przeprowadzone przez akustyków 
pomiary wykazały, że czas pogłosu* 
wynosi aż 1,68 sekundy.

Sprawcami takiego stanu rze-
czy – nie do zaakceptowania – był 
wygięty, betonowy sufit i duże prze-
szklone powierzchnie na trzech z 
czterech ścian.

Biuro jest smutnym przykładem, 
jak się projektuje nowoczesne, nie-
proporcjonalne budynki bez zwraca-
nia uwagi na wpływ betonu i szkła 
na akustykę pomieszczeń i warunki 
pracy.

Rozwiązaniem w przypadku Sol-
stice Park okazały się zwieszane 
panele pochłaniające dźwięk – Eco-

phon Master Solo™ S. W wyniku 
ich zastosowania czas pogłosu uległ 
skróceniu do wartości 0,7 sekundy, z 
którą bardziej można się pogodzić.

– Typowy podwieszony sufit nie 
zdałby w tym przypadku egzami-
nu, ponieważ dach odpowiada za 
regulację warunków termicznych 
w budynku, a jego zakrycie od 
wewnętrznej strony spowodowałoby 
ograniczenie tej funkcji – mówi Phil 
Robinson, konsultant w dziedzinie 
akustyki z BRC Ltd.

– Dlatego też zaproponowaliśmy 
zamontowanie płyt Master Solo, 
które poddają się krzywiźnie dachu 
i tworzą estetyczne wykończenie nie 
kłócące się z nowoczesnym charak-
terem budynku.

Pracownicy agencji Stephenson 
Research Associates mogą teraz – 
prawie dwa lata po wprowadzeniu 
się – pracować bez narażenia na 
dekoncentrację.

– Jesteśmy zachwyceni rezulta-
tem. Akustyka bardzo się popra-
wiła, przez co można normalnie 
rozmawiać przez telefon i nic nie 
rozprasza – podsumowuje Simon 
Stephenson.

* Czas pogłosu oznacza czas obniżenia się 
natężenia dźwięku w pomieszczeniu o 60 dB 
od chwili zaprzestania emitowania dźwięku. 
Innymi słowy jest to czas potrzebny tworzą-
cemu się echu do wybrzmienia.

Ecophon Master Solo™ uwalnia ciepło z sufitu

Sufity akustyczne produkcji Ecophon

Ecophon Master Solo™ 

Jeden z budynków w The Crescent skła-
dających się na część biurową Solstice 
Park. Park biznesowy ma powierzchnię 
650 000 metrów kwadratowych (!) i ma 
za zadanie zwiększyć zatrudnienie w 
regionie.

W sumie zamontowano 26 zwieszonych paneli dźwiękochłonnych, dzięki czemu czas 
pogłosu uległ skróceniu z 1,68 do 0,7 sekundy.

Przed: surowy betonowy sufit i wielkie przeszklone powierzchnie są modne, ale 
niestety bardzo źle wpływają na akustykę wnętrza. Tak tu było w momencie 
wprowadzenia się firmy Stephenson Research Associates. Agencja szybko doszła do 
wniosku, że coś trzeba zrobić z fatalną akustyką, która przeszkadza w pracy i źle 
wpływa na samopoczucie pracowników.
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„Stosując rozwiązanie na planie otwartym, 
uzyskaliśmy efektywniejszą 
komunikację między ludźmi w miejscu 
pracy” mówi architekt Stefan Fehse.
 Dzięki kombinacji zwieszonych 
elementów dźwiękochłonnych i 
ściennych paneli dźwiękochłonnych 
mamy w rezultacie w pomieszczeniu dobrą 
akustykę i zrozumiałość mowy na 
dobrym poziomie*.

ELASTYCZNE BIURO I ELASTYCZNE ELEMENTY DŹWIĘKOCHŁONNE

Niemiecka firma Ensinger 
GmbH należy do grona 
firm wysokiej technologii 

i zajmuje się produkcją nowocze-
snych komponentów polimerowych 
oraz wtryskiwanych elementów z 
tworzyw sztucznych.

W nowych obiektach o powierzch-
ni 21 000 metrów kwadratowych 
zgrupowano między innymi biura, 
laboratoria, pomieszczenia socjalne 
i kafeterię.

W celu uzyskania korzystnych 
warunkach akustycznych w otwar-
tej części biurowej oraz w labora-
toriach, zamontowano zwieszone 

elementy dźwiękochłonne na suficie, 
które uzupełniono tam, gdzie to się 
okazało niezbędne, ściennymi pane-
lami dźwiękochłonnymi.

Zwieszone elementy 
dźwiękochłonne spełniły 
oczekiwania

Najskuteczniejszym rozwiązaniem, 
które brano pod uwagę, byłby pełen 
sufit akustyczny, ale w opinii archi-
tekta Stefana Fehse znalazło się 
szereg argumentów, które przemó-
wiły na korzyść elementów zwie-
szonych.

•  Przy instalowaniu elementów 
sufitowych można było wziąć pod 
uwagę zróżnicowane potrzeby w 
zakresie pochłaniania dźwięku w 
zależności od specyfiki pracy w 
danym miejscu budynku.

•  Takie rozwiązanie charakteryzuje 
się prostotą montażu i demonta-
żu.

•  Elastyczność – możliwość wpro-
wadzania zmian w przyszłości.

• Dobre możliwości łączenia z 
oświetleniem, klimatyzacją, wen-
tylacją i innymi instalacjami.

Architekt

Stefan Fehse, Dia179

System akustyczny produkcji Ecophon

Ecophon Master™ Solo

Ensinger GmbH produkuje 
elementy z tworzyw sztucz-
nych do najrozmaitszych 
zastosowań przy użyciu 
technologii wtrysku.

Architekt Stefan Fehse

*  Zrozumiałość mowy. Parametr pozwalający się zorientować, na ile dobrze słuchacz odbiera mowę, jest ważnym instrumentem przy bada-
niu przydatności pomieszczenia do dobrej komunikacji werbalną między ludźmi. Dźwięk bezpośredni wraz z wczesnymi odbiciami tworzy 
dobrą zrozumiałość mowy, natomiast hałas tła, długi czas pogłosu oraz echo zakłócają rozumienie mowy. Charakterystykę pomieszczenia 
pod kątem zrozumiałości mowy określa się przy użyciu parametrów Clarity (C50, jednostka dB) oraz STI (współczynnik w skali 0–1).
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Architekt

Lennart Hagljung, Arkitektbyrån 

System akustyczny produkcji Ecophon

Ecophon Master™ Solo 

Akustyka pomieszczeń dostosowana do charakteru działalności. W zależności od specyfiki pracy w poszczególnych 
pomieszczeniach zamontowano zwieszone elementy dźwiękochłonne i w razie potrzeby panele ścienne.

Zwieszony sufit akustyczny wykonany 
został z elementów Ecophon Master™ 
Solo. Tworzy dobre warunki akustyczne 
w wysokim pomieszczeniu i korzystnie 
wpływa na wrażenia wizualne. 
Radzimy zwrócić uwagę na niewielką, 
ale bardzo efektowną różnicę wyso-
kości między elementami okrągłymi a 
pozostałymi!

Coraz częściej w biurach spoty-
ka się rozwiązanie polegające na 
wyeksponowaniu sali konferencyj-
nej poprzez design.

Szwedzka firma Smörjteknik 
podeszła do sprawy poważnie i 
zdecydowała się na akustyczny 
sufit, który nadaje charakter całe-
mu wnętrzu.

Przy montażu akustycznego sufi-
tu za podstawę posłużyła prostokąt-
na powierzchnia. Podzielono ją na 
okręgi i figury o innych kształtach 
rozchodzące się wzdłuż i wszerz. 

Części sufitu nieco zróżnicowano 
w pionie, co nadało całości natural-
ny wygląd i wytworzyło intymną 
atmosferę we wnętrzu.

Kontrast między czarnymi i 
białymi elementami sufitu nadaje 

pomieszczeniu atrakcyjny wygląd.

Blaszany dach psuje 
akustykę

Gdyby pozostawić jedynie blaszany 
dach, akustyka pomieszczeń byłaby 
na tyle kiepska, że porozumiewanie 
się przychodziłoby z najwyższym 
trudem.

W lokalach firmy Smörjteknik 
mieściły się wcześniej garaże dla 
pojazdów ciężarowych. Dokonano 
przebudowy, korzystając z pomocy 
architekta Lennarta Hagljunga.

Wśród osób montujących aku-
styczny sufit był Peter Fyhr z Gävle 
Undertak. Spodobał mu się pomysł 
nieco designerskiego wystroju.

– Świetnie, gdy ktoś decyduje się 

na realizację trochę zwariowanych 
pomysłów!

Firma Smörjteknik Norden AB 
liczy ponad 100 lat. Specjalizuje 
się w zaopatrywaniu firm w środki 
smarne. Przedsiębiorstwo współpra-
cuje z Omega Manufacturing Divi-
sion – firmą wchodzącą w skład glo-
balnego koncernu Magna Industrial 
Company Ltd. 

Designerski sufit akustyczny ozdobą 
pomieszczenia konferencyjnego
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Dobra akustyka służy wszyst-
kim – i osobom z dysfunkcją 
słuchu, i słyszącym normal-

nie. Pozwala się lepiej komunikować, 
zmniejsza stres, wpływa na poprawę 
wydajności i samopoczucia, wreszcie 
zmniejsza ryzyko poczucia odrzuce-
nia. Każdy rodzaj poprawy w zakre-
sie akustyki służący słabiej słyszą-
cym służy też pozostałym!

Szwedzki krajowy związek 
osób z wadami słuchu (Hörselska-
dades Riksförbund –HRF) uważa, 
że problematyka złych warunków 
akustycznych dotyczy w zasadzie 
wszystkich pomieszczeń, w których 
ludzie przebywają i pracują. W szko-
łach, halach sportowych, w biurach 
i innych miejscach pracy powin-
no się zapewnić taką akustykę, by 
dawała poczucie komfortu słyszenia 
osobom ze słabszym słuchem. Jest 

to w Szwecji wymóg prawny, choć 
z jego realizacją różnie bywa – tak 
przynajmniej uważa HRF.

Za to w innego rodzaju lokalach 
nie obowiązują jasno sformułowane 
wymogi odnośnie akustyki – doty-
czy to kawiarni, restauracji, pubów, 
klubów muzycznych, barów, dwor-
ców kolejowych, centrów handlo-
wych itp., a szkoda.

HRF jest organizacją typu non-
profit, która działa na rzecz 1,3-milio-
nowej rzeszy żyjących w Szwecji 
osób z wadami słuchu, bądź choroba-
mi narządów słuchu. Chodzi więc o 
zapewnienie lepszego życia co siód-
memu mieszkańcowi kraju.

Kampania o zasięgu 
krajowym

HRF jest jedną z największych na 

świecie organizacji osób z wadami 
słuchu. Poprzez swoją kampanię 
prowadzoną pod hasłem „uwolnić 
rozmowy” związek chce uświado-
mić wszystkim, jak ważna dla ludzi 
jest szansa swobodnego porozumie-
wania się – słyszenia i bycia słysza-
nym. Tym razem pomysłodawcy nie 
skupiają się jednak na szkodliwym 
hałasie wynikającym z dużego natę-
żenia otaczających nas dźwięków.

Chodzi raczej o codzienne dźwię-
ki występujące w lokalach publicz-
nych, z którymi według badań prze-
prowadzonych na zlecenie HRF ma 
problemy ponad połowa mieszkań-
ców Szwecji. HRF organizuje w 22 
miejscowościach w całej Szwecji 
objazdową konferencję i wystawę. 
Działania te mają na celu zwrócenie 
uwagi na problem oraz podjęcie pró-
by znalezienia rozwiązania.

– Istnieje ogromne zapotrzebowanie na 
lepszą akustykę i inteligentne rozwią-
zania w tej dziedzinie. Chcemy dopil-
nować, by problem ten potraktowano 
poważnie! – mówi przewodniczący 
zarządu HRF Jan-Peter Strömgren.

– Największym problemem są pomiesz-
czenia, które w ogóle nie nadają się do 
tego, do czego zostały przeznaczone 
– uważa Ingvild Falkenhaug, dyrektor 
działu informacyjnego HRF. 
– Pracodawcy, czyli państwo i gminy, 
nie dokładają wystarczających starań, 
zgodnych z oczekiwaniami pracow-
ników, nauczycieli i uczniów. Jest to 
kosztowna nauczka. Dobra akustyka 
we wnętrzach opłaca się wszystkim.

KRAJOWY ZWIĄZEK OSÓB Z WADAMI SŁUCHU BIJE NA ALARM

Symbol kampanii prowadzonej przez 
szwedzki związek osób z wadami słuchu

Dźwięk, który przeszkadza, należy do 
grupy najbardziej ignorowanych  
problemów związanych ze środowiskiem 
bytowania człowieka.
 Kampania „uwolnić rozmowy” 
podejmuje problem na poważnie, radząc, 
co należy zrobić w pracy, szkole, restau-
racji i innych pomieszczeniach publicznego 
użytku, w których przebywamy.
 Komunikacja jest dla wszystkich 
niezwykle ważna.
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Pierwsze trzy porady podane przez HRF, a dotyczące 
lepszej akustyki w biurach i kawiarniach:
1.  Sufit dźwiękochłonny wytłumiający całe pomieszczenie. Podwie-

szony pod stropem.
2.  Wolnowiszące elementy pochłaniające dźwięki wygłuszają stano-

wiska pracy (albo np. ladę, przy której składa się zamówienie).
3.  Ścienne elementy dźwiękochłonne eliminują nieprzyjemne odbicia 

dźwięku. Dostępne w różnych kolorach, z różnymi motywami, a 
także jako tablice ogłoszeń. Powinny pokrywać jak największą 
powierzchnię „na wysokości prowadzenia rozmów” (od 0,9 do 2 
metrów nad podłogą).

Nauczyciele zestresowani dużym natężeniem dźwięku
W raporcie HRF przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego 
wśród nauczycieli w Niemczech (G.Tiesler/M.Oberdörster 2006). 
Wskazują one, że hałas w klasie powoduje przyspieszenie pulsu 
nauczyciela (zwiększa poziom stresu). W zależności od specyfiki 
zajęć poziom hałasu w ciągi dnia jest w szkole bardzo zróżnicowany. 
Można dokładnie prześledzić zmiany pulsu nauczyciela w ciągu dnia 
pracy w takt zmian poziomu natężenia hałasu.

Wyniki tego samego badania pokazują także, że poprawa w 
obszarze akustyki prowadzi do znacznego obniżenia stresu. Uczeni 
porównali puls nauczycieli przed i po wprowadzeniu modyfikacji 
poprawiających akustykę w pomieszczeniach. Okazało się, że serca 
nauczycieli biją wolniej w pomieszczeniach, gdzie czas pogłosu jest 
krótszy – czyli w których jest mniejsze zjawisko echa i wyższy poziom 
zrozumiałości mowy – w porównaniu do pomieszczeń o słabszej 
akustyce. Innymi słowy: stres uległ obniżeniu.

Przykładowe wyniki badania opinii przeprowadzonego 
przez instytut Novus na zlecenie HRF:

•  Połowa pracowników w całym kraju ma trudności z rozmową i per-
cepcją słuchową w miejscu pracy. Zła akustyka przeszkadza około 
57 % pracowników zatrudnionych w biurach. Dźwięki w miejscu 
pracy przeszkadzają aż dwóm trzecim dziennikarzy.

•  Dwoje na troje nauczycieli uważa, że akustyka w miejscu pracy 
stwarza problemy codziennie lub co tydzień. 57 % nauczycieli 
często lub sporadycznie ma problemy ze zrozumieniem odpowiedzi 
uczniów w klasie.

•  Co druga osoba ma problemy ze słyszeniem lub prowadzeniem 
rozmowy, gdy wychodzi coś zjeść, a 47 % ankietowanych unika 
kawiarni i restauracji ze złą akustyką. Jedna na trzy osoby (w wieku 
od 30 do 60 lat) opuściła kawiarnię lub restaurację z powodu złej 
akustyki. Dziewięć na dziesięć osób uważa, że w tego typu miej-
scach ważna jest możliwość swobodnego prowadzenia rozmowy 
bez wysiłku.

•  HRF stwierdza ponadto, że dziewięć na dziesięć osób uważa, iż 
akustyka powinna znajdować się wysoko na liście priorytetów przy 
projektowaniu pomieszczeń.

Przeprowadzono szereg badań w celu uzyskania opinii ludzi na temat 
codziennych doświadczeń w kwestii akustyki – i wyniki często są 
szokujące. Ale sytuację można poprawić – HRF zamieszcza w swoim 
tegorocznym sprawozdaniu szereg porad, jak polepszyć akustykę z 
korzyścią dla komunikacji, zdrowia i samopoczucia.

Godziny przed południem w szkole

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego

Uderzenia serca/min

Częstotliwość uderzeń serca

Współzależność między poziomem ciśnienia akustycznego a tętnem

Jeden na trzech gości opuścił kawiarnię lub restaurację z powodu złej akustyki 
wewnątrz.
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Chcesz zapoznać się z całością badania?
Pobierz plik pdf, korzystając z odsyłacza: 
www.acousticbulletin.com/EN/INT_Modern_School_Acoustics.pdf
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Dzieci dobrze słyszące i te z ubytkami słuchu 
powinny razem uczyć się w tych samych 
szkołach i tych samych klasach. Najnowsze 
badania z udziałem dzieci z zaburzeniami 
słuchu spowodowały wprowadzenie w Wielkiej 
Brytanii przepisów nakazujących, aby przy 
wznoszeniu nowych budynków szkolnych 
akustyka sal lekcyjnych była dostosowana 
do potrzeb dzieci niedosłyszących.

NOWE BRYTYJSKIE PRAWODAWSTWO DOTYCZĄCE AKUSTYKI SAL LEKCYJNYCH

Władze hrabstwa Essex w 
Wielkiej Brytanii zauwa-
żyły, że rodzice dzieci z 

wadami słuchu niechętnie posyłają 
je do zwykłych szkół. 

Akustyka wnętrz tych szkół 
jest na tyle zła, że gorzej słyszący 
uczniowie nie są w stanie przyswoić 
całości wiedzy przekazywanej w 
procesie dydaktycznym. 

Badania wykazały, że uczniowie 
ci mają większe trudności z uzyska-
niem dobrych ocen niż ich zdrowi 
rówieśnicy.

Dlatego postanowiono przeprowa-
dzić badania, które miały dać odpo-
wiedź, jakie warunki akustyczne w 

klasie lekcyjnej byłyby optymalne 
dla dobrego samopoczucia uczniów 
i efektywności nauczania.

Skutkiem badań, znanych jako 
Essex Study, była zgoda rządu, by w 
przypadku nowobudowanych szkół 
wymagane było sprawdzenie aku-
styki sal lekcyjnych.  

Wymagania zostały wysunięte 
przez organizację National Deaf 
Children’s Society, która wspie-
rała projekt wspólnie z władzami 
samorządowymi.

Essex Study zrealizowano w 
Sweyne Park School – szkole śred-
niej, wśród której uczniów (w wieku 
11-18 lat) było 25 dzieci z wadami 

słuchu. Badania doprowadziły do 
zaskakujących wniosków.   

Same korzyści

- Gdy zaczynaliśmy projekt, cho-
dziło o stworzenie takich warun-
ków akustycznych w salach lekcyj-
nych, aby mogły się w nich uczyć 
także dzieci niedosłyszące – mówi 
inż. Alan Knibb z Rady Hrabstwa 
Essex.

- Szybko się jednak okazało, że są 
i inne korzyści. Nauczyciele mogli 
wprowadzić zajęcia w grupach, co 
poprzednio było zupełnie niemoż-
liwe oraz wskazywali na rzadsze 

przypadki niedyspozycji głosu 
wynikającej z jego forsowania.

W ramach Essex Study nauczy-
ciele i uczniowie przetestowali 
cztery podobne sale lekcyjne. W 
trzech z nich zastosowane materiały 
dźwiękochłonne o różnej skutecz-
ności, czwartą pozostawiono bez 
adaptacji akustycznej. Nauczycie-
le i uczniowie nie wiedzieli, gdzie 
zainstalowano materiały danej kla-
sy pochłaniania, dodatkowo pane-
le dźwiękochłonne przemieszcza-
no pomiędzy salami w określonych 
odstępach czasu.

Spodziewano się, że w wyniku 
badania będzie można uzyskać ogól-
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System akustyczny produkcji Ecophon

Ecophon Gedina™ A
Ecophon Master™ A alpha w połączeniu z Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Wall Panel™

Ciąg dalszy na następnej stronie

W pasie wzdłuż ścian, na suficie podwieszanym zainstalowano dodatkowe płyty 
dźwiękochłonne zwiększające pochłanianie dźwięków o niskiej częstotliwości. 
Działanie takie znacznie poprawia zrozumiałość mowy, zwłaszcza u osób niedosły-
szących.
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ne wytyczne odnośnie akustyki sal 
lekcyjnych.

Przeprowadzono rozmowy z 
uczniami i nauczycielami, zebra-
no ankiety i dane z pomiarów aku-
stycznych w każdej z sal lekcyjnych. 
Wyniki opracował niezależny audio-
log z firmy Hear2Learn.

Wysoka dźwiękochłonność 
jest zaletą

Okazało się, że najwyżej, zarów-
no jeśli chodzi o słuchanie, jak i 
mówienie oceniono pomieszczenia 
wyposażone w materiały o najlep-
szej dźwiękochłonności. 

W zakresie częstotliwości 125 
– 4000 Hz czas pogłosu wyniósł 
tu 0,4 s.

- Obowiązujące w brytyjskim pra-
wie budowlanym wymagania aku-
styczne w stosunku do sal lekcyj-
nych (sformułowane w wytycznych 
BB93) są niewystarczające nie tylko 
w stosunku do potrzeb dzieci niedo-
słyszących, ale generalnie dla całego 
procesu nauczania w szkołach. – 
twierdzi David Canning z Hear2Le-
arn, który prowadził badania.

Nawet przeprowadzone w krótkim 
okresie czasu badania udowodniły, 
że dobra akustyka wnętrz znacznie 
poprawia warunki nauczania.

Zdawałoby się, że w czasach 
oszczędności budżetowych w Wiel-
kiej Brytanii akustyka klas lekcyj-
nych znajdzie się daleko na liście 
priorytetów. Alan Knibb uspakaja:

- Znaleźliśmy rozwiązanie, któ-
re ma mnóstwo zalet, a kosztuje 
niewiele więcej niż standardowe 
wykończenie.

Grupa testowa w sali lekcyjnej wyposażonej w materiały o najwyższej klasie 
pochłaniania dźwięku dużo lepiej oceniała warunki do komunikacji słownej niż 
w przypadku sali bez adaptacji akustycznej czy sal z materiałami o niższej klasie 
dźwiękochłonności.
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony
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Sufity akustyczne Ecophon Gedina™ A  i Ecophon Master™ A Alpha w 
połączeniu z Ecophon Master™ Extra Bass (w pomieszczeniu o najkrót-
szym czasie pogłosu i uznanym za najlepsze). We wszystkich klasach 
poddanych adaptacji akustycznej na ścianach umieszczono panele 
Ecophon Wall Panel™.

Essex Study w skrócie:

• W badaniu wzięło udział 400 dzieci i 13 nauczycieli.

• Projekt trwał pół roku.

• W pomieszczeniach, gdzie kluczowa jest komunikacja czas pogłosu 
o wartości 0,4 s uważa się zwykle za zbyt krótki. Wyniki Essex Study 
temu przeczą – za najlepszą uznana została sala lekcyjna o takim 
właśnie czasie pogłosu.

• Przeprowadzone w Swayne Park Schooll badania dowodzą, że różnice 
w czasie pogłosu przy częstotliwościach poniżej 500 Hz mają duże 
znaczenie dla komunikacji werbalnej.

• Nauczyciele zauważyli znaczną poprawę zachowania uczniów – 
padły opinie, że problemy z dyscypliną zupełnie zniknęły. 

Wykres po prawej:
Kolorowe linie pokazują, jak testowana grupa oceniała mowę w poszcze-
gólnych salach lekcyjnych. Niebieska linia to pomieszczenie bez adaptacji 
akustycznej, natomiast fioletowa obrazuje ocenę warunków akustycznych 
w sali, w której zastosowano najbardziej efektywne rozwiązania dźwięko-
chłonne. Pozostałe dwie linie to sale lekcyjne z rozwiązaniami pośrednimi.

Simon Smith, odpowiedzialny za warunki w placówkach oświatowych, 
koordynował badania.

Po raz pierwszy niemiecka filia 
Ecophon wzięła udział w imprezie 
ORGATEC w 2008 roku. Czołowa 
europejska impreza wystawiennicza, 
której przedmiotem jest biuro od 
strony funkcjonalnej i projektowej. 
Akustyka wnętrz znalazła się wśród 
pięciu priorytetowych obszarów.

Blisko 500 gości – przedsiębiorców 
budowlanych, architektów, 
architektów wnętrz, zarządców 
nieruchomości – doceniło obecność 
Ecophon i włączyło się do dyskusji 
na temat akustyki wnętrz.

Nie omińcie wielkich 
międzynarodowych targów, które 
odbędą się w Kolonii w dniach 26–30 
października! W celu uzyskania 
dokładniejszych informacji prosimy 

Zapraszamy na  
ORGATEC 2010  
– Modern Office & Facility

Fakty 2008: 62 500 gości z 
113 krajów, 673 dostawców z 39 
krajów. www.orgatec.com

Na zdjęciu stoisko Ecophon z 2008 roku.

Klasa 1 – sala specjalnie przygotowana do potrzeb uczniów słabo słyszących (czas 
pogłosu < 0,4 s w zakresie częstotliwości 500 – 2000 Hz)
Klasa 2 – zwykłe pomieszczenie dydaktyczne w szkole ponadpodstawowej zgodne 
wymaganiami BB93 (czas pogłosu < 0,8 s w zakresie częstotliwości 500 – 2000 Hz)
Klasa 3 – sala bez adaptacji akustycznej
Klasa 4 – pomieszczenie spełniające wymogi British Association for Teachers of the 
Deaf (czas pogłosu < 0,4 s w zakresie częstotliwości 125 – 4000 Hz)

Wyraźnie

Przyjemnie

Wytłumione

Najgorsze 
warunki do 
słuchania

Najgorsze 
warunki do 
mówienia

Niewyraźnie

Nieprzyjemnie

Pogłosowe

Najlepsze 
warunki do 

słuchania

Najlepsze 
warunki do 

mówienia

Kl
as

a 
1

Kl
as

a 
2

Kl
as

a 
3

Kl
as

a 
4

Różnice semantyczne

o kontakt z Ecophon w Niemczech: 
www.ecophon.de
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Gdy budowano szkołę imienia 
Alberta Edelfelta w Porvoo (Fin-
landia), dużą wagę przykładano do 
projektu. Bardzo uważnie przeana-
lizowano kwestię akustyki pomiesz-
czeń i warunków akustycznych w 
ogóle w całej szkole.

Szkole nadano imię wielkiego 
malarza Alberta Edelfelta, który 
urodził się w tym mieście i który 
odszedł na początku XX wieku. Ale 
jego duch jest cały czas obecny w tej 
nowoczesnej szkole. Jego sygnatura 
zdobi szklaną balustradę biegnącą 
wokół auli, a fragmenty kilku jego 
znanych dzieł zostały odwzorowane 
na betonowych ścianach zewnętrz-
nych budynku.

Aula pełni także rolę stołówki. 
Ma trójkątny kształt dopasowany 
do wachlarzowego planu szkoły, 
który pozwala optymalnie wyko-
rzystać działkę budowlaną. Dach 
tworzy trójkąt pochylony w dwie 
strony. Taki kształt stanowił nie lada 
wyzwanie, gdy przyszło do montażu 
w auli sufitu akustycznego.

– Wymagało to niekiedy bardzo 
poważnych przemyśleń – wyjaśnia 
Arto Huhtanen z firmy Rakenne Tik-
ka Oy, która zamontowała sufit.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, aula 
pełni także rolę sali koncertowej. 
Scena stanowiąca wspólną część 
z sąsiednią salą gimnastyczną jest 
normalnie schowana za drzwiami z 
solidną izolacją akustyczną.

Sala gimnastyczna została rów-
nież bardzo starannie przygotowa-
na pod względem akustycznym, 
podobnie jak klasa muzyczna po 
drugiej stronie auli.

Twórcza akustyka

W szkole noszącej imię znanego 
artysty nie może zabraknąć pra-
cowni artystycznej i rzemiosła 
artystycznego. W klasie malarstwa 
jest okno jak w prawdziwym atelier, 
wychodzące zgodnie z zasadami 
na północ.

Szkoła – uczta dla oczu  
i uszu

System akustyczny produkcji Ecophon

Aula i sale lekcyjne:  
Ecophon Focus™ Ds
Sala gimnastyczna:
Ecophon Super G™

Fakty

•  W szkole im. Alberta 
Edelfelta jest miejsce dla 
600 uczniów w wieku od 7 
do 16 lat.

•  Szkoła została otwarta w 
2009 roku.

•  Za projekt odpowiada 
pracownia 
architektoniczna Leena 
Yli- Lonttinen Ky. Architektem 
odpowiedzialnym był Jani 
Ristimäki.

•  Konsultantem w dziedzinie 
akustyki był Janne Hautsalo 
z Akukoni.

– Akustyka jest niezwykle ważna, 
gdy się tworzy muzykę, i gdy się jej 
słucha – podkreśla Anna Talvitie, 
nauczycielka muzyki. – W naszej klasie 
muzycznej można mieszać ze sobą 
dźwięki instrumentów elektronicznych, 
ale także słuchać muzyki akustycznej. 
Pomieszczenie świetnie się dopasowuje 
do różnych potrzeb.

Trójkątna aula służy także jako stołówka. Została wyposażona w elementy dźwię-
kochłonne Ecophon Focus™ Ds. Czerwone schody błyszczą jak arterie krwionośne i 
wiodą na górę do sal lekcyjnych. Pomieszczenia są ukształtowane z myślą o życiu i 
ruchu.

Pracownia muzyczna godna swej nazwy. Salę dzieli od pozostałej części budynku 
izolacja akustyczna. Jest tu bogaty wybór instrumentów, scena, a nawet podest dla 
chóru.
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„Nareszcie udało mi się trafić na salę 
gimnastyczną, która jest taka, jak 
powinna – wspaniale! Nie tylko poziom 
hałasu jest niższy. Dźwięk wydaje się 
nie tak dokuczliwy, jak w innych salach, 
w których miałem okazję pracować” mówi 
Åke Grundberg, nauczyciel wychowania 
fizycznego.

SALA GIMNASTYCZNA W SZKOLE W HAGA – DOWÓD, ŻE MOŻNA DOBRZE!

– Można się zakrzyczeć na śmierć, 
gdy ze wszystkich stron w hałaśli-
wych salach gimnastycznych ataku-
ją człowieka dźwięki – mówi Åke 
Grundberg, nauczyciel wychowania 
fizycznego w szkole Haga w miej-
scowości Sundsvall w Szwecji. – 
Uczniowie, którzy chcą zwrócić na 
siebie uwagę, doping, odbijające się 
piłki – to wszystko tworzy okrop-
ny hałas, który męczy i rozprasza. 
Najgorzej jest, gdy uczniowie grają 
w koszykówkę, albo w trakcie okrę-
gowych rozgrywek, gdy publicz-
ność dopinguje swoich. Właściwie 
w takim pomieszczeniu powinna 
panować zupełna cisza, gdy daję 
wskazówki.

Podejrzenie utraty słuchu

Åke podejrzewa, że pogorszył mu 
się słuch przez lata pracy w głośnych 
i hałaśliwych pomieszczeniach. 
Najczęściej zadawanym codzien-

nie pytaniem jest „co mówisz?”. 
Częściej ma migreny ...

– Po dniu spędzonym w harmi-
drze jestem przewrażliwiony na 
jakiekolwiek dźwięki. Kiedy przy-
chodzę zmęczony do domu, najchęt-
niej usunąłbym wszystko, co wydaje 
choćby najmniejszy szmer.

Doskonałe warunki 
akustyczne.

– Całe szczęście udało mi się tra-
fić na salę gimnastyczną, która jest 
taka, jak powinna! – mówi z prze-
konaniem Åke Grundberg. Nie tylko 
poziom hałasu jest niższy. Dźwięk 
jest mniej ostry i nie tak dokuczliwy, 
jak w wielu innych salach, w których 
miałem okazję pracować.

Nauczyciele wychowania fizycz-
nego niechętnie myślą o używaniu 
ochronników słuchu. Åke uważa, że 
jeśli chce się zrozumieć, co mówią 
uczniowie i dawać im wskazówki w 

warunkach złej akustyki, konieczne 
są indywidualnie dopasowane apara-
ty słuchowe. Z tym, że wyposażenie 
w nie sześciu nauczycieli WF w 
szkole kosztowałoby majątek.

– Mamy ograniczony budżet na 
sport i nie chcemy go uszczuplać o 
sporą bądź co bądź sumę, bo te pie-
niądze są potrzebne przede wszyst-
kim na działalność.

Sala gimnastyczna w szkole 
Haga jest na tyle duża, że można 
organizować w niej rozgrywki na 
przykład siatkówki i piłki ręcznej. 
Mierzy 23 na 43 metry, a do sufitu 
jest 8 metrów.

Jak twierdzi dyrektor szkoły 
Gunilla Eriksson, placówka, która 
ma wyraźny profil sportowy, oferuje 
ponadprzeciętne warunki zarówno 
nauczycielom wychowania fizycz-
nego, jak i młodzieży uprawiającej 
sport.

Akustyk Anders Westin dokonywał 
obliczeń przy planowaniu koniecznych 
zabiegów w sali gimnastycznej w szkole 
Haga, a potem przeprowadził pomiary:
– Jakby się było na boisku sportowym 
na otwartym powietrzu, a nie w sali, 
gdzie są ściany i sufit. Wynik okazał się 
fantastyczny.
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Architekt

Hans Anders Kempe, Tema

System akustyczny produkcji Ecophon

Ecophon Super G™ Plus
Ecophon Modus™ S
Ecophon Wall Panel™ Super G
Ecophon Super G™ Dp XL

Pełny sufit akustyczny i dźwiękochłonne elementy ścienne na wysokości przebywania osób zrobiły swoje. A wszystko o 
najwyższej klasie pochłaniania – A. Nauczyciele wychowania fizycznego Johan Berman, Daniel Jonsson i Åke Grundberg bardzo 
sobie chwalą swoje nowe miejsce pracy. 

Na korytarzu w nowym budynku sali gimnastycznej w szkole Haga zastosowano 
wytrzymały sufit akustyczny, opracowany specjalnie z myślą o odporności na ude-
rzenia, zarysowania i podobne czynniki występujące na przykład w korytarzach 
szkolnych. Trzeba się bardzo starać, by piłka, teczka, czy inny wyrzucony do góry 
przedmiot podrapał albo w inny sposób uszkodził nowy sufit. Płyty pozostają na 
swoim miejscu. Sprężynujące mocowania zapewniają odporność sufitu na uderzenia 
przy jednoczesnej łatwości zakładania i zdejmowania płyt sufitowych w związku z 
pracami prowadzonymi nad podwieszonym sufitem.
Rozwiązanie spotkało się z wysoką oceną osób odpowiedzialnych w naszych 
szkołach za administrowanie budynkami i konserwację.
Za radą firmy budowlanej Sundisol specjalizującej się w podwieszanych sufitach 
gmina i odpowiedzialni architekci z Sundsvall zdecydowali się w korytarzach na 
nowy sufit akustyczny Ecophon Super G™ Dp XL. Moduły systemu dostępne są w 
długościach do 2400 mm.

Zgodnie ze szwedzką normą SS 25268 klasa akustyczna A oznacza bardzo 
dobre warunki akustyczne, natomiast klasa B/C opisuje warunki akustyczne 
odpowiadające minimalnym wymogom zapisanym w przepisach Urzędu 
Mieszkalnictwa – BBR. Wyniki pomiarów znacznie przewyższają te dwie klasy. 
A może należałoby podwyższyć poprzeczkę do poziomu sali gimnastycznej, by 
zapewnić znośne warunki w podobnych obiektach?

Czas pogłosu przy różnych częstotliwościach dźwięku 
w sali gimnastycznej szkoły Haga w porównaniu ze 
szwedzką normą.Akustyczny sufit odporny na uderzenia w korytarzu
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Skuteczne ścienne elementy pochłaniające dźwięk 
są zdolne obniżyć natężenie hałasu nawet o 10 dB. 
To oznacza obniżenie o połowę odczuwalnego 
natężenia dźwięku w pomieszczeniu. 
Najczęściej można wtedy wyrzucić ochronniki 
słuchu do kosza. Ale korzyści jest znacznie 
więcej ...

OPŁACALNE KROKI POMAGAJĄ NASZYM FIRMOM PRZEMYSŁOWYM

Zastosowanie w obiektach 
przemysłowych paneli 
dźwiękochłonnych i sufitu 

akustycznego o najwyższej klasie 
pochłaniania dźwięku jest zawsze 
opłacalną inwestycją. Wyniki wielu 
badań skazują, że w dobrych warun-
kach akustycznych personel lepiej 
pracuje i lepiej się czuje. Popra-
wa warunków akustycznych może 
wpłynąć na zwiększenie wydajności 
pracy, obniżenie absencji chorobo-
wej, a także zmniejszenie ryzyka 
wypadków w pracy.

Słuch w centrum uwagi

Wszystkie twarde powierzchnie – 
jak podłoga, ściany, sufit – odbijają 
dźwięk, co wpływa na zwiększe-
nie ogólnego poziomu natężenia 
dźwięku i rozprzestrzenianie się 
hałasu we wszystkich kierunkach. 
W licznych obiektach przemysło-
wych, kuchniach w placówkach 
gastronomicznych i innych dużych 
pomieszczeniach natężenie dźwięku 
jest niezdrowe i niekiedy powoduje 
uszkodzenia słuchu.

Ochronniki słuchu do kosza

Nawet tam, gdzie hałas nie jest 
fizycznie szkodliwy, wpływa nega-

tywnie na samopoczucie i powoduje 
stres – a to ma na nas niekorzystny 
wpływ. Przykładami takich miejsc 
pracy są przemysł elektroniczny, 
farmaceutyczny, czy szpitale.

W wielu krajach pracodawca jest 
zobowiązany zapewnić pracowni-
kom środki ochrony słuchu, a jed-
nocześnie opracować plan obniżenia 
poziomu hałasu, jeśli pracownicy 
narażeni są na natężenie dźwięków 
na poziomie 85 dB(A) lub wyż-
szym. Czyli celem jest całkowita 
likwidacja ochronników słuchu, 
jako że należy je stosować, gdy 
poziom hałasu przekracza właśnie 
85 dB(A).

Sztuka pochłaniania 
dźwięku

W przypadku większości obiektów 
przemysłowych, dużych kuchni i hal 
sportowych mamy do czynienia z 
dużymi pomieszczeniami z wyso-
kim sufitem. Czas pogłosu może być 
drażniąco długi, a dźwięk obija się 
w pomieszczeniu w postaci echa, co 
wpływa na podniesienie ogólnego 
poziomu hałasu. Dlatego też zaleca 
się stosowanie elementów dźwięko-
chłonnych o dobrych zdolnościach 
pochłaniania dźwięku.

Akustyczny sufit uzupełniony 

niekiedy o ścienne panele dźwię-
kochłonne potrafi obniżyć poziom 
hałasu o 10 dB(A), co oznacza 
zmniejszenie natężenia dźwięku o 
połowę. Często – głównie w prze-
myśle spożywczym – mamy do 
czynienia z dźwiękami o wysokiej 
częstotliwości w zakresie 1000 do 
3000 Hz. W tym paśmie słuch jest 
najwrażliwszy.

Jeśli nie ma możliwości ze wzglę-
dów praktycznych bądź technicz-
nych zastosowania pełnego sufitu 
akustycznego, istnieją inne rozwią-
zania w postaci ściennych paneli 
dźwiękochłonnych lub też wysp 
sufitowych. Każda skuteczna metoda 
pochłaniania dźwięku w pomiesz-
czeniu przynosi korzyść.

Wydajniejszy personel, 
lepszy biznes

Jak dowodzą wyniki badań, dobre 
warunki akustyczne mogą wpłynąć 
na obniżenie absencji chorobowej i 
zmniejszenie fluktuacji kadr, a pra-
cownicy osiągają dużo lepsze wyni-
ki. Ponadto zwiększa się poziom 
bezpieczeństwa w miejscu pracy – 
lepiej słychać sygnały, niepokojące 
dźwięki i ostrzeżenia, łatwiej też 
można zlokalizować źródło dźwię-
ku. Efektywniejsza komunikacja 
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oznacza przyjemniejsze miejsce 
pracy.

Dodatkowo zyskuje wizerunek 
firmy – wzmacnia się marka i rośnie 
zaufanie do firmy za sprawą lepszego 
wrażenia, jakie wywierają warunki 
pracy. Klienci i inni zainteresowani 
przy okazji wizyt w firmie uzyskują 
bardziej rzetelny obraz działalności. 
Pojawiają się możliwości nowych 
transakcji, co sprzyja zwiększeniu 
zatrudnienia wykwalifikowanego 
personelu.

Najlepsze wyniki i największe 
oszczędności uzyskuje się, two-
rząc dobre warunki akustyczne już 
na etapie projektowania nowych 
pomieszczeń. Stosowanie środków 
dźwiękochłonnych w istniejących 
już obiektach jest nieco bardziej 
skomplikowane i droższe – ale 
możliwe, potrzebne i opłacalne, jeśli 
mamy do czynienia z hałaśliwymi 
pomieszczeniami.

Konieczność spełnienia 
wymogów higienicznych ...

W przypadku wielu gałęzi przemy-
słu higiena w pomieszczeniach jest 
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sprawą kluczową. Przykładami są 
tu przemysł spożywczy i produkcja 
napojów. Inne przykłady to branża 
elektroniczna i kuchnie przemysło-
we. Tu musi panować idealna czy-
stość – żadnych mikroorganizmów, 
ani śladu korozji na materiałach 
budowlanych w wilgotnych warun-
kach. Niekiedy wymogi wymuszają 
całkowity brak w powietrzu obcych 
cząstek stałych.

… a skuteczne pochłanianie 
dźwięku

Tylko miękkie materiały mają zdol-
ność pochłaniania dźwięków – w 
przeciwieństwie do twardych, błysz-
czących powierzchni, które niestety 
odbijają fale akustyczne, ale które 
tradycyjnie najłatwiej utrzymać w 
czystości. Dziś na szczęście dostęp-
ne są sufity akustyczne i elementy 
dźwiękochłonne, które spełniają 
obydwie funkcje. Powierzchnię 

nowoczesnych paneli dźwiękochłon-
nych można zmywać i spłukiwać, 
można stosować detergenty i środ-
ki dezynfekujące, a jednocześnie 
przepuszczają one fale akustyczne 
do leżącej głębiej warstwy dźwię-
kochłonnej.

Systemy akustyczne 
spełniające różne potrzeby

W zależności od specyfiki produk-
cji można dobrać odpowiedni sufit 
akustyczny spełniający wszystkie 
konieczne warunki. Gama Eco-
phon Hygiene obejmuje systemy 
akustyczne dostosowane do różnych 
warunków produkcji.

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.ecophon.com.

75 % wszystkich skarg dotyczących szkód w pracy 
wynika ze zbyt dużego natężenia hałasu

Według danych brytyjskiej organizacji Health & Safety Executive 
(HSE) zajmującej się problematyką warunków pracy 75 % procent 
skarg, których przedmiotem są szkody doznane w warunkach 
przemysłowych, dotyczy słuchu. Narażenie na zbyt wysoki poziom 
hałasu przez cały dzień pracy  (równoważny 8-godzinny poziom 
ekspozycji na hałas) oznacza duże zagrożenie uszkodzeniem 
słuchu i wystąpieniem szumów usznych. Już przy 80 dB(A) 
niebezpieczeństwo jest duże, natomiast przy 85 dB(A) konieczne 
jest stosowanie środków ochrony słuchu. Hałas jest zbyt duży także 
w branży spożywczej i napojów.
 Jak wynika z badań HSE ekwiwalentny poziom hałasu w tej 
branży może wynosić nawet 95 dB(A), co oznacza dwa razy 
głośniejszy dźwięk niż na poziomie 85 dB(A), kiedy to wymagane 
jest stosowanie ochronników słuchu.

Klekocące przenośniki, grzechoczące butelki i inne twarde opakowania powodują 
w branży napojów irytujący hałas, który jest groźny i dla zdrowia, i dla bezpieczeń-
stwa pracowników. Wysokie wymogi odnośnie łatwości utrzymania w czystości 
przez całe lata wymuszały obecność na ścianach i sufitach twardych materiałów.
 Obecnie dostępne są sufity akustyczne i elementy dźwiękochłonne, które 
spełniają wszystkie warunki.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Przemysł farmaceutyczny należy do tych branż, w których obowiązują najsurowsze 
regulacje. Producent musi dowieść, że spełnia wymogi wynikające z obowiązują-
cych przepisów, między innymi jeśli chodzi o emisję cząstek stałych i higienę.
 Obecnie dostępne są elementy dźwiękochłonne, które spełniają obowiązujące 
normy, dzięki czemu hałaśliwa produkcja wkrótce stanie się tylko złym wspomnie-
niem.

W kuchni przemysłowej największy hałas panuje na stanowiskach zmywania, 
obierania warzyw i przyrządzania posiłków. Kombinacja twardych podłóg i ścian ze 
szczękiem kuchennych utensyliów rodzi głośny i drażniący dźwięk prowadzący do 
większego stresu w i tak niełatwych warunkach podyktowanych tempem.
 Odpowiedni dobór akustycznego sufitu i paneli dźwiękochłonnych korzystnie 
wpływa na warunki pracy bez uszczerbku dla higieny.

Stres i podwyższone ciśnienie krwi, trudności z prowadzeniem rozmowy, zmęczenie 
i zwiększone ryzyko popełnienia błędu – to tylko niektóre przykłady skutków 
złych warunków akustycznych. Akustyka pomieszczeń ma decydujące znaczenie 
dla wydajności i rentowności choćby w przemyśle elektronicznym, gdzie ważne jest 
skupienie się na procesach i dokładność. Dlatego należy stosować sufity i ściany 
dźwiękochłonne!

Warunki akustyczne są wskazywane w grupie najważniejszych czynników, gdy 
pracownicy są pytani o najbardziej uciążliwe elementy warunków pracy. Przemysł 
spożywczy nie jest wyjątkiem – wręcz przeciwnie, wielu pracowników pracuje w 
jednym pomieszczeniu, a hałas roznosi się po całej hali.
 Sufit akustyczny o najwyższej klasie pochłaniania ewentualnie uzupełniony o 
ścienne panele dźwiękochłonne pozwoli obniżyć poziom natężenia dźwięku do 
znośnych granic.

Dobierz system akustyczny spełniający wymogi w zakresie higieny 
obowiązujące w Twojej branży

Ciąg dalszy z poprzedniej strony
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System akustyczny produkcji Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A

Jak pokazują wyniki pomiarów, poziom 
dźwięku w pomieszczeniach obniżył się po 
wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań w 
zakresie akustyki średnio o 7 dB. Widać też, 
że dźwięk szybciej zanika w miarę oddalania 
się obserwatora od jego źródła – na przykład 
maszyny. Przed wprowadzeniem modyfikacji 
natężenie hałasu malało zaledwie o 3 dB 
wraz z podwojeniem odległości od źródła. Po 
wprowadzeniu modyfikacji natężenie hałasu 
obniża się o 6 dB wraz z każdym podwoje-
niem odległości. Czyli, jeśli natężenie dźwięku 
emitowanego przez maszynę wynosi 85 dB w 
odległości 1 metra, to w odległości 16 metrów 
przed modyfikacjami poziom hałasu miał 
wartość 73 dB, zaś po modyfikacjach – 61 dB. 
Wartość 6 dB wraz z podwojeniem odległości 
jest bardzo dobrym wynikiem, porównywalnym 
z zanikiem przestrzennym dźwięku w otwartej 
przestrzeni. 

Świadoma inwestycja w lepsze 
warunki pracy powiodła się w fir-
mie Cémoi, jednym z największych 
europejskich producentów kakao. 
Na przedmieściach Perpignan w 
południowej Francji, niedaleko 
granicy z Hiszpanią, 300 pracow-
ników zyskało zupełnie nowe miej-
sce pracy na powierzchni 30 000 
metrów kwadratowych. Przebudo-
wa objęła starą część fabryki, a w 

efekcie Cémoi de Perpignan stało 
się obiektem bardzo nowoczesnym 
i spełniającym wymogi odnośnie 
odpowiednich warunków pracy 
zarówno w wymiarze ludzkim, jak 
i wydajności.

Ocena celująca

Mimo obowiązujących w pomiesz-
czeniach surowych wymogów sani-

Czekoladowy gigant – spełnienie wymogów 
sanitarnych i skuteczne pochłanianie dźwięków

Stéphane Joubert, szef projektu Cémoi de 
Perpignan, dokonał podsumowania wła-
ściwości, które zadecydowały o wyborze 
systemu tworzącego akustyczny sufit:

1.  Dobre warunki akustyczne.

2.  Zewnętrzna warstwa spełniająca 
wymagania wynikające z norm sani-
tarnych.

3.  Dobra szczelność i stabilność przy 
czyszczeniu sufitu, co wynika z zamo-
cowania płyt akustycznych na wytrzy-
małych zatrzaskach.

4.  Sufit jest lekki i ogranicza obciążenie 
pozostałych elementów konstrukcyj-
nych.

5.  Bardzo estetyczne rozwiązanie.

6.  Łatwość dostosowania do pozostałych 
instalacji technicznych w budynku.

Nowoczesna fabryka czekolady – znakomite warunki akustyczne w obiektach produkcyjnych przy 
jednoczesnym spełnieniu surowych norm w zakresie czystości. Rozwiązaniem jest systemowy pełny 
sufit akustyczny o najwyższej klasie pochłaniania dźwięku, którego powierzchnia daje się utrzymać 
w czystości.

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 

Odległość od źródła dźwięku w metrach

DL2 stara fabryka  

DL2 nowa fabryka 

Doskonałe wyniki pomiarów akustyki: 
porównanie dawnych i nowych zakładów Cémoi. 

tarnych udało się znaleźć rozwią-
zanie zapewniające dobre warunki 
pracy – systemowy sufit akustyczny, 
którego powierzchnia nie przyciąga 
brudu, daje się łatwo utrzymać w 
czystości i nie powoduje powstawa-
nia biologicznych osadów. Warun-
ki pracy zyskały celującą ocenę ze 
względu na skuteczną absorpcję 
dźwięku, korzystną i dla słuchu, 
i dla komunikacji – na poziomie 
właściwym dla nowoczesnej branży 
spożywczej.

Marsz przetartym szlakiem ma 
być kontynuowany. Planuje się 
poprawę warunków akustycznych 
w pozostałych obiektach należących 
do koncernu. Francuska firma Cémoi, której 

historia sięga początków XIX wie-
ku, jest jednym z największych 
europejskich producentów czeko-
lady. Firma zatrudnia w sumie 3000 
pracowników. Produkcja odbywa 
się w dziewięciu fabrykach we Fran-
cji, a ponadto na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej, w Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii i Polsce. To rodzinne 
przedsiębiorstwo dostarcza produk-
ty kakaowe na potrzeby przemy-
słu. Produkuje ponadto czekoladę 
sprzedawaną konsumentom pod 
własną marką.
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Czy to ludzkie kazać komuś pracować w 
pomieszczeniu, gdzie panuje duże natężenie 
hałasu, i narażać na ryzyko uszkodzenia słuchu? 
I to teraz, gdy problem można rozwiązać 
przy użyciu rozsądnych środków?
 Oatly jest typowym przedstawicielem 
przemysły spożywczego, w którym  
stworzono wydajniejsze i zdrowsze  
miejsca pracy i gdzie ochronniki słuchu są  
tylko nieprzyjemnym wspomnieniem. 
Wszystkiego dokonał pełny sufit i 
dźwiękochłonne panele ścienne.

SZTUKA POZBYCIA SIĘ OCHRONNIKÓW SŁUCHU

Kierownictwo firmy Oatly z 
Landskrony w południowej 
Szwecji doszło do wniosku, 

że należy stłumić dźwięki docho-
dzące z maszyn i przenośników 
taśmowych. Pracownicy skarżyli 
się na duży hałas w pomieszczeniu 
pakowalni i trudności z odpręże-
niem się i odpoczynkiem po pracy. 
Niektórzy mieli trudności z zaśnię-
ciem. Środki ochrony słuchu prze-
szkadzały w porozumiewaniu się 
i stanowiły czynnik zagrażający 
bezpieczeństwu.

Jedyne rozwiązanie – pełny 
sufit akustyczny

– Doszliśmy do wniosku, że sku-
teczne pochłanianie dźwięku 

pozwoliłoby odpowiednio obniżyć 
natężenie hałasu – mówi dyrektor 
fabryki Benny Wraae. – Istnieje 
jednak szereg rozwiązań w tym 
zakresie. Zaproponowano nam 
dźwiękochłonne panele sufitowe, 
zwieszone dźwiękochłonne wyspy 
sufitowe oraz pełny sufit uzupeł-
niony o dźwiękochłonne panele 
ścienne. Jesteśmy producentem 
żywności, więc wymogi sanitarne 
są u nas bardzo surowe. Elementy 
dźwiękochłonne nie mogą zabierać 
kurzu, rozsiewać włókien, muszą 
być odporne na rozwój mikroorga-
nizmów i muszą dać się myć.

– Z tego względu stwierdziliśmy, 
że jedynym właściwym rozwiąza-
niem jest pełny sufit. Dodatkowe 
panele ścienne pozwoliły nam uzy-

skać bardzo dobry poziom, jeśli cho-
dzi o akustykę wnętrza. Innymi sło-
wy, zeszliśmy do akceptowalnego 
poziomu i nie musimy dziś stosować 
ochronników słuchu.

Cel: poniżej 80 dB

– I co ważniejsze – dodaje Benny – 
zeszliśmy poniżej średniego pozio-
mu 80 dB(A), który uważany jest za 
szkodliwy dla słuchu. To był nasz 
cel. Czy może być lepiej?

Po zamontowaniu elementów 
dźwiękochłonnych zapytano o zda-
nie pracowników. Personel był bar-
dzo zadowolony – a powodem była 
łatwiejsza komunikacja z kolegami. 
Nie ukrywano też radości z powodu 
zniesienia obowiązku stosowania 

ochronników słuchu. Łatwiej jest 
usłyszeć maszyny i zlokalizować 
źródło pochodzenia dźwięku. I 
wreszcie – co niemniej ważne – 
pracownicy nie czują się już zmę-
czeni.
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W ramach specjalnych środków mających poprawić akustykę w szczególnie 
narażonych rejonach pomieszczeń zamontowano ścienne elementy dźwiękochłonne 
w „korytarzach” między długimi ścianami a maszynami. Elementy dźwiękochłonne 
umieszczono do wysokości głowy za kratą chroniącą przed czynnikami mecha-
nicznymi. Mają one na celu zlikwidowanie hałasu wynikającego z wielokrotnego 
odbicia dźwięku między ścianą a maszyną.

– Bardzo się cieszę, że nie musimy już nosić ochronników słuchu, które są ciężkie 
i boli od nich kark – mówi Annika Engström Håkansson, operatorka maszyn w 
fabryce Oatly.
 – Poza tym pracownikom jest się znacznie łatwiej porozumiewać między sobą – 
uważa dyrektor fabryki Benny Wraae.

Pełny sufit akustyczny wraz ze ściennymi panelami dźwiękochłonnymi umieszczo-
nymi na fragmentach trzech ścian pozwoliły obniżyć natężenie hałasu o 5 dB. Tyle 
właśnie potrzeba było, by zrezygnować z ochronników słuchu.

Przykłady opinii wyrażonych spontanicznie przez  
pracowników po modyfikacjach w zakresie akustyki:
•  lepiej słychać, co mówią inni 
•  łatwiej się można zorientować, skąd dochodzi dźwięk
•  wspaniale, że nie trzeba korzystać z ochronników 

słuchu
•  mniejsze zmęczenie po przyjściu do domu, lepszy sen

System akustyczny produkcji Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Advance™ Protection C3

80 dB – Próg działania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 2002 dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 
8-godzinnego dnia pracy (LEX,8h) wynosi 85 dB. Niemniej jednak 
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 2005 wdrażające 
postanowienia dyrektywy 2003/10/WE ustala tzw. próg 
działania na poziomie LEX,8h=80 dB. Już po przekroczeniu tego 
poziomu pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracowników 
w zakresie ochrony słuchu, udostępnić im indywidualne środki 
ochrony słuchu oraz nadzorować ich stosowanie. Hałas jest zbyt 
duży między innymi w branży spożywczej i napojów, konieczne 
są więc środki zaradcze.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Fakty Oatly 

Firma Oatly z siedzibą koło Landskrony w południowej Szwecji 
specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i sprzedaży zdrowych 
produktów opartych na opatentowanym napoju owsianym. 
 Wyroby oparte są na wynikach badań prowadzonych na uniwer-
sytecie w Lund, gdzie w 1963 roku profesor Arne Dahlkvist odkrył 
czynniki odpowiedzialne za nieprzyswajanie laktozy. Na przestrzeni 
lat opracowano technologię produkcji wyrobów o konsystencji 
przypominającej mleko, nadających się do picia i gotowania potraw. 
Produkty te są bardzo cenione przez osoby nie tolerujące mleka, ich 
spożycie rośnie jednak także wśród tych, którzy pragną wzbogacić 
dietę o więcej włókien i substancji odżywczych. Firma Oatly 
zatrudnia prawie 50 osób i sprzedaje swoje wyroby w wielu krajach 
europejskich, a także w innych częściach świata, wśród których Chiny 
wydają się bardzo obiecującym rynkiem.

Przeprowadzone w Oatly pomiary 
akustyczne miały na celu ustalić 
obiektywnie, jakie zmiany po wpro-
wadzonych modyfikacjach w obsza-
rze akustyki nastąpiły w pomiesz-
czeniach w zakresie natężenia hałasu 
i zrozumiałości mowy. W tabeli 1 
pokazano mierzone parametry aku-
styczne w pomieszczeniu.

Podsumowanie pomiarów 
akustycznych w 
pomieszczeniu przed i po 
adaptacji

W tabeli 2 podano średnie wartości 
wyników pomiarów akustycznych 
w pasmach oktawowych 500 i 1000 
Hz przed modyfikacjami mającymi 
na celu poprawienie akustyki i po. 
Zgodnie z normą ISO 3382-1 średnie 
wartości wyników w tych pasmach 
częstotliwości mogą być uznane za 
wartości reprezentatywne.

Wyniki

Jak wynika z tabeli nr 2 po przepro-
wadzeniu adaptacji ogólny poziom 
hałasu w pomieszczeniu obniżył się 

o około 5 dB. Przed adaptacją ogól-
ny poziom hałasu w pomieszczeniu 
utrzymywał się zgodnie z wcześniej-
szymi pomiarami w przedziale od 
81 do 84 dB(A). Po wprowadzeniu 
zmian poziom hałasu uległ obniże-
niu do ok. 77 dB(A), czyli poniżej 
wartości zalecanej przez szwedzki 
Urząd ds. Warunków Pracy (AFS 
2005:16).

Również w odniesieniu do zro-
zumiałości mowy uzyskano zna-
czącą poprawę. Jedną z przyczyn 
jest zmniejszenie obecności tzw. 
późnych odbić w pomieszczeniu. 
Wpływ na poprawę ma także znacz-
ne skrócenie czasu pogłosu.

W pobliżu niektórych maszyn 
hałas nadal utrzymuje się na pozio-
mie ponad 80 dB(A). Wynika to 
z dominacji dźwięków emitowa-
nych bezpośrednio z tych maszyn. 
Na dźwięk bezpośredni nie mają 
wpływu sufitowe i ścienne elementy 
dźwiękochłonne, tylko trzeba szukać 
rozwiązań u źródła – na przykład 
poprzez instalowanie dodatkowych 
obudów lub ekranów dźwiękoizo-
lacyjnych.

Właściwość Parametr Przed  
adaptacją

Po  
adaptacji

Pogłos (echo) EDT (s) 2.4 s 0.63 s

T20 (s) 2.4 s 0.62 s

Obniżenie natężenia dźwięku ΔL (dB) –2.4 s 5 dB

Zrozumiałość mowy C50 (dB) –2.9 dB 3.7 dB

D (%) 34 % 70 %

RASTI 0.47  
(słabo/znośnie)

0.70  
(dobrze)

Właściwość Parametr Nazwa Wyjaśnienia

Pogłos EDT, T20 Wczesny czas 
pogłosu (s),  
czas pogłosu 
(s)

Służy do pomiaru pogłosu (echa) 
w pomieszczeniu. Im krótszy czas 
pogłosu, tym lepsze wytłumienie 
pomieszczenia.

Zrozumia-
łość mowy

C50,
D,
RASTI

Wyrazistość 
mowy (dB),  
wyrazistość 
dźwięku (%), 

Służy do pomiaru zrozumiałości 
mowy w pomieszczeniu. Im wyższa 
wartość tych parametrów, tym lepsza 
zrozumiałość mowy.

Natężenie Obniżenie 
natężenia 
dźwięku

ΔL (dB) Służy do określenia, o ile obniżyło się 
natężenie dźwięku w pomieszczeniu 
wynikające z ogólnego hałasu.

Tabela 1

Tabela 2

Pomiary akustyczne w Oatly

Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Fot.: Ole Jais

W Polsce, w przypadku stanowisk pracy kobiet 
w ciąży oraz młodocianych dopuszczalne 
wartości hałasu określone są w przepisach 
w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia kobiet (DzU 2002, nr 
127, poz. 1092)
 Zgodnie z powyższym, dla kobiet w ciąży 
dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas 
odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy 
(LEX,8h) wynosi 65 dB. 
 Przepis ten jest wprowadzony przede 
wszystkim ze względu na bezpośrednią 
ochronę płodu przed hałasem. Wysoki 
poziom hałasu powoduje ponadto 
stres u matki, który może prowadzić 
do zmęczenia i podwyższonego 
ciśnienia krwi oraz pogorszenia 
ukrwienia macicy.
 Przepisy określają też 
dopuszczalny poziom hałasu dla 
pracowników młodocianych na 
poziomie LEX,8h = 80 dB.

Kobiety w ciąży nie powinny być 
narażone na zbyt głośny hałas
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Engelsviken Canning A/S może 
się poszczycić 140-letnią tradycją 
rodzinną. Poza produkcją w Norwe-
gii od 2003 roku prowadzona jest 
produkcja w Skagen – w Danii. 

Firma Engelsviken specjalizu-
je się w skorupiakach – rakach, 
małżach, krewetkach, paluszkach 
krabowych – sprzedawanych pod 
własną marką i pod markami dużych 
sieci handlowych w Skandynawii i 
krajach bałtyckich. Jako pierwsza 
w Europie produkowała tego typu 
wyroby bez konserwantów.

– Aby pracownikom się dobrze 
pracowało, konieczne jest stwo-
rzenie właściwych warunków 
akustycznych – mówi Anders 
Jensen, dyrektor fabryki w Ska-

gen. – Powierzchnia sufitu stwarza 
najlepsze możliwości w zakresie 
efektywnego pochłaniania dźwięku. 
Ponieważ jednak w przemyśle spo-
żywczym, a więc i w naszej fabryce, 
obowiązują bardzo surowe wymo-
gi odnośnie warunków sanitarnych, 
sufit musi być regularnie myty i 
spłukiwany, a także spryskiwany 
środkiem dezynfekcyjnym. Znaleź-
liśmy rozwiązanie, które pozwala 
połączyć jedno z drugim.

Wreszcie jest system nośny 
C4

Wcześniej był tu akustyczny sufit 
zamocowany na systemie dźwiga-
rów o klasie antykorozyjnej C3 – 
najwyższej w czasach, gdy fabrykę 
oddawano do użytku. Część dźwiga-
rów zaatakowała z czasem korozja 
i trzeba było wymienić cały sys-
tem na nowy, klasy C4 – obecnie 
najwyższej. Natomiast elementy 
dźwiękochłonne pozostały nietknię-
te, więc zamontowano je na nowym 
systemie nośnym.

Sufit, który zniesie wszystko

Sufity akustyczne produkcji Ecophon

W hali produkcyjnej:
Ecophon Hygiene Advance™ A C4
W biurze: Ecophon Focus™ F

Urocza fabryka, uroczo położona. Engelsviken Canning ma siedzibę w duńskiej 
miejscowości Skagen, nad samym morzem.

Przemyślana akustyka z zastosowa-
niem akustycznego sufitu – także w 
biurze!

Estetyczne wnętrze z akustycznym sufitem, który jest higieniczny i który długo 
wytrzyma w warunkach produkcyjnych należących do najtrudniejszych w branży 
spożywczej. Sól i duża wilgotność w połączeniu z silnymi detergentami wystawiają 
wnętrze na ciężką próbę. Akustyczny sufit zawieszono na kwasoodpornej 
konstrukcji nośnej o klasie antykorozyjnej C4. Konstrukcja jest odporna na działanie 
agresywnych środków.

Fot.: Studio-e
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Żadnej rdzy, żadnej 
korozji – sufit, który 
spełnia wszelkie 
wymogi sanitarne  
i który działa, jak 
powinien, przez długie 
lata.

SYSTEM SUFITÓW AKUSTYCZNYCH A ŚRODOWISKA AGRESYWNE

Już wtedy – w 1996 roku – 
wysłannik ECO znalazł się w 
Kungshamn, rzut kamieniem 

od uroczej miejscowości turystycz-
nej Smögen w szwedzkiej krainie 
szkierów Bohuslän, by donieść o 
zmianach w warunkach pracy po 
zamontowaniu nowego sufitu aku-
stycznego w Abba Seafood – firmie 
specjalizującej się w przetwórstwie 
ryb i owoców morza. Göran Sjögren 
– odpowiedzialny w tym czasie za 
obiekty – mówił nam wtedy:

– Akustyczny sufit pochłania 
dźwięk i obniża poziom hałasu emi-
towanego przez maszyny. Personel 
lepiej się słyszy, lepiej słychać też 
ostrzeżenia, więc mamy do czy-
nienia także z poprawą sytuacji w 
zakresie bezpieczeństwa. Wszyscy 
są bardzo zadowoleni, a warunki 
pracy uległy znaczącej poprawie. 
Światło emitowane przez oprawy 
odbija się od białego sufitu i oświetla 
całe pomieszczenie. Z czysto este-
tycznego punku widzenia po scho-
waniu wszystkich instalacji różni-
ca jest jak między dniem a nocą. 

Sufit stanowi dużą część widocznej 
powierzchni w pomieszczeniu, ma 
więc ogromne znaczenie dla dobre-
go samopoczucia.

Sufit, który oszczędza 
pieniądze

Göran Sjögren mówi dalej:
– Tam, gdzie dziś mamy nowy 

sufit, nie musimy tak często spłuki-
wać powierzchni, bo nie gromadzi 
się tam kurz. Mycie sufitu, którego 
powierzchnia jest równa i nie zbie-
ra brudu, nie zajmuje dużo czasu. 
Pozwala to zaoszczędzić całkiem 
sporo pieniędzy.

Przemysł rybny najbardziej 
agresywny

Znów jesteśmy w obiektach Abba 
Seafoods w Kungshamn, by po 
15 latach ponownie spotkać się z 
Göranem Sjögrenem. Przeszedł 
właściwie na emeryturę, ale spra-
wy dawnego miejsca pracy nadal 
są mu bliskie. Raz w tygodniu służy 

Nowo zamontowany akustyczny sufit w 
dużej hali produkcyjnej w 1996 roku …

… ten sam sufit akustyczny w roku 2010.

„Kiedy pojawiły się elementy 
dźwiękochłonne, wydawało się, że 
zaczynam pracę w nowym miejscu” 
Lars Johansson, ówczesny brygadzista w  
Abba Seafood.
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nieocenioną pomocą swemu następ-
cy – Janowi Perssonowi. Chcemy się 
dowiedzieć, jak po latach spisuje się 
akustyczny sufit.

– Dobrze, myślę, że lepiej niż 
oczekiwano – mówi Göran Sjögren. 
– Same panele dźwiękochłonne są 
w zasadzie nietknięte, więc w dużej 
hali produkcyjnej nie trzeba było 
poddawać sufitu specjalnym zabie-
gom. Są jednak miejsca w budynku, 
gdzie trzeba było wymienić sufit 
z uwagi na korozję konstrukcji 
nośnej.

– W branży przetwórstwa ryb 
materiały budowlane są narażone 
na najbardziej agresywne środowi-
sko, jakie sobie można wyobrazić 

– wtrąca się Jan Persson, obecny 
administrator budynków. – Najgor-
szy jest ocet i sól, które w wilgotnym 
powietrzu tworzą aerozol. Do tego 
dochodzą silne detergenty stosowa-
ne do mycia sufitów. To wszystko 
razem niszczy powłokę lakierniczą 
chroniącą dźwigary i otwiera dro-
gę rdzy.

– Bardzo dbamy o to, by natych-
miast identyfikować „ranne” czę-
ści budynku, ponieważ trudno je 
utrzymać w czystości i pojawia się 
niebezpieczeństwo mikroorgani-
zmów, czy innych zanieczyszczeń w 
puszkach ze śledziami – ciągnie Jan 
Persson. – Dlatego musieliśmy w 
niektórych miejscach wymienić sufit 

wraz z konstrukcją nośną – szcze-
gólnie tam, gdzie sufit jest nieco 
niższy, maszyny są wysokie i opary 
z produkcji docierają do dźwigarów. 
Powoduje to zakłócenia w produkcji 
i niemało kosztuje!

Klasa odporności na korozję 
C4 = kwasoodporna stal

Po wielu latach doświadczeń firma 
Ecophon opracowała długofalowe 
rozwiązanie w zakresie systemów 
akustycznych sufitów, które spraw-
dza się w agresywnym środowisku 
występującym w przemyśle spożyw-
czym. W systemie Ecophon Hygiene 
Advance™ C4 każda śrubka, każdy 

zatrzask i wszystkie pozostałe ele-
menty profili konstrukcji nośnej są 
wykonane z jednorodnej nierdzew-
nej, kwasoodpornej stali (Inox), któ-
ra ma klasę korozyjności C4. Jeśli 
dodać do tego nowoczesne elementy 
dźwiękochłonne o bardziej matowej 
i wytrzymalszej powierzchni, można 
powiedzieć, że słabe ogniwa zostały 
wyeliminowane.

Ecophon Hygiene Advance™ 
C4 to systemowy sufit akustycz-
ny, który wytrzyma przez wiele lat 
przy niewielkich potrzebach kon-
serwacyjnych i bez kosztownych 
niespodzianek.

Były administrator budynków Göran Sjögren i obecny Jan Persson rozmawiają o 
znaczeniu wyposażenia w kontekście możliwości spełnienia wymogów sanitarnych 
w przetwórstwie rybnym.

System akustyczny produkcji Ecophon

Ecophon Hygiene Advance™ C3

Fakty Abba Seafood

Firma Abba Seafood AB zatrudniająca 
350 pracowników jest największym 
w Szwecji dostawcą produktów z 
owoców morza. Asortyment produktów 
obejmuje śledzie, anchois, matiasy, 
kawior, pasty, kotleciki rybne, tuńczyka, 
małże i skorupiaki.
 Produkcja odbywa się w należących 
do firmy zakładach w miejscowości Kungshamn na zachodnim, szkie-
rowym wybrzeżu Szwecji. Abba Seafood stanowi część norweskiego 
koncernu Orkla notowanego na giełdzie.
 W nagrodę za poszerzenie asortymentu wyrobów ze znakiem 
MCS i KRAV* oraz usunięcie z gamy produktów gatunków 
zagrożonych wyginięciem firma Abba Seafood została uhonorowana 
wyróżnieniem WWF. 
 Abba Seafood posiada świadectwo potwierdzające spełnienie 
normy BRC (British Retail Consortium) w zakresie oceny dostawców 
produktów sprzedawanych pod własną marką handlowców w celu 
ochrony swoich klientów oraz dopilnowania spełniania określonych 
wymogów prawnych. W trakcie okresowych kontroli szczególną 
uwagę zwraca się na kontrolę warunków sanitarnych w obiektach 
produkcyjnych i sporządza się ocenę zagrożeń.

*Znak MSC (Marine Stewardship Council) jest gwarancją, że do 
produkcji użyty został surowiec pochodzący ze zrównoważonego 
rybołówstwa i że produkt nie przyczynia się do problemów ekolo-
gicznych w postaci zachwiania równowagi gatunków. Znak KRAV jest 
najbardziej znanym szwedzkim symbolem ekologicznej żywności.

Sufit akustyczny, w którym skorodo-
wała konstrukcja nośna. Konstrukcji 
nośnej z jednorodnej kwasoodpornej 
stali rdza się nie ima.

Gdyby wtedy zastosowano nową kon-
strukcję nośną Ecophon Connect C4™, 
akustyczny sufit do dziś pozostałby 
nietknięty.
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– Zanim zaplanowaliśmy centralną 
kuchnię, odwiedziliśmy wiele takich 
obiektów – mówi architekt Jürgen 
Busack. – Zastanowiły nas dwie rzeczy: 
fatalne warunki akustyczne i duże 
natężenie hałasu w kuchniach. 
Narodziło się w nas przekonanie, że 
musi istnieć możliwość stworzenia 
bardziej ludzkiego miejsca pracy, 
trzeba tylko poważnie potraktować 
kwestię akustyki.

ARCHITEKT, KTÓRY WARUNKI AKUSTYCZNE POTRAKTOWAŁ POWAŻNIE

W nowoczesnej kuchni szpi-
tala psychiatrycznego w 
Rickling, na północ od 

Hamburga, wydaje się codziennie 
3600 porcji.

„Rozwiązanie standardowe” 
mogłoby wyglądać tak, jak wyglą-
dało – z konieczności – dawnej: pod-
wieszany sufit o twardej powierzch-
ni ze względów sanitarnych. Ale 
metalowe przybory kuchenne i 
naczynia w połączeniu z twardymi 
materiałami na podłodze, ścianach 
i suficie tworzą kombinację, której 
owocem jest beznadziejnie hałaśli-
we i stresujące miejsce pracy.

Nie ma kompromisów w 
kwestii akustyki

Na szczęście architekt Jürgen Busack 
znalazł rozwiązanie problemu hałasu 

– skuteczny, pochłaniający dźwięk 
systemowy akustyczny sufit, który 
spełnia wymogi sanitarne. Tajemni-
ca leży w tym, że sufit ma zdolność 
przepuszczania fal dźwiękowych do 
znajdującego się głębiej materiału 
dźwiękochłonnego.

Jednocześnie do gładkiej 
powierzchni nie przyczepia się brud 
i tłuszcz i można ją czyścić poprzez 
regularne przemywanie środkiem 
dezynfekcyjnym, a nawet spłuki-
wanie. Powierzchnia jest ponadto 
odporna na tworzenie się kolonii 
bakterii, co jest niezwykle ważne w 
miejscach, gdzie ma miejsce kontakt 
z żywnością. Jeśli dodamy do tego 
wytrzymałą konstrukcję nośną, która 
jest odporna na wilgoć i substancje 
chemiczne, otrzymujemy sufit aku-
styczny, który będzie pełnił swoje 
zadanie przez długie lata.

– Naprawdę warto się trochę bar-
dziej wysilić, żeby ułatwić życie 
naszym 60 pracownikom – mówi 
Ralf Lenschow, zasiadający w zarzą-
dzie nadzorującym pracę kuchni w 
Rickling. – To zupełnie niesamo-
wite, jak tu cicho, nawet gdy praca 
idzie pełną parą. Niezwykłe, jak na 
kuchnię tej wielkości.

Kuchnia prowadzi nie tylko dzia-
łalność cateringową na potrzeby 
szpitala w Rickling. Dokonuje się 
tu także rozbioru mięsa dostarczane-
go z własnej ubojni ze świadectwem 
UE, a także rozdysponowuje pie-
czywo z własnej piekarni do innych 
instytucji w regionie. Na łącznej 
powierzchni 2700 metrów kwadra-
towych mamy teraz akustyczny sufit 
i panele dźwiękochłonne.

– Hałas panujący w przemysłowych 
kuchniach przeraził mnie po kilku wizy-
tach w tego typu obiektach. To miejsce 
zupełnie nie nadające się do pracy. 
Sytuację w centralnej kuchni w Rickling 
uratował skuteczny sufit akustyczny i 
panele dźwiękochłonne – opowiada z 
przekonaniem architekt Jürgen Busack.
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Surowy budynek z cegły, w którym mieści się centralna kuchnia w Rickling, pasuje 
do otoczenia.

Pełny systemowy sufit akustyczny o najwyższej klasie pochłaniania dźwięku 
rozpościera się nad wielką powierzchnią kuchni, gdzie przygotowuje się jedzenie.

Tu zastosowano połączenie pełnego sufitu dźwiękochłonnego z pionowymi dźwię-
kochłonnymi panelami. Zwykle w pomieszczeniach, gdzie zmywa się naczynia, 
panuje niesamowity hałas.

Nawet własna ubojnia ma zamontowany akustyczny system na suficie.

Architekt

Busack+Göb

System akustyczny produkcji Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Protec™ Baffle C3
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Szkoła w dzielnicy Elineberg w Helsingborg 
w południowej Szwecji zyskała nowe oblicze. 
Dawne, trącące myszką pomieszczenia 
przemieniły się w jasne i nowoczesne 
sale, a zużycie energii spadło o 
połowę. Przy okazji nauczycie i uczniowie 
zyskali znacznie lepsze warunki 
akustyczne.

WYKORZYSTANIE SUFITU – ŚWIATŁO I DŹWIĘK

– Jako administratorzy budynków 
szkolnych osiągnęliśmy nasz cel, 
bowiem obniżyliśmy zużycie energii 
elektrycznej na potrzeby oświetlenia 
o 50 procent – mówi zajmujący się 
administracją nieruchomości Tho-
mas Augustsson z komunalnego 
przedsiębiorstwa Kärnfastigheter. 
Oszczędności są wynikiem zasto-
sowania białego sufitu, który efek-
tywnie odbija i rozprasza światło po 
całym pomieszczeniu w połączeniu 
z wydajnymi oprawami emitujący-
mi światło w dwóch kierunkach. 
Równomierne oświetlenie nadaje 
pomieszczeniu uniwersalny charak-
ter, ponieważ można je meblować 
i aranżować według aktualnych 
potrzeb. A ponadto nowe wnętrza 
są znacznie ładniejsze.

Model do zastosowania przy 
remontach w przyszłości

Lepsza akustyka, lepsze oświetle-
nie, niższe zużycie prądu, a także 
atrakcyjniejsze warunki pozwalające 
na bardziej wydajną pracę to duże 
korzyści – uważa Thomas Augusts-
son. Nowa aranżacja ma służyć jako 
modelowa przy okazji przyszłych 
remontów prowadzonych w obiek-

tach szkolnych w gminie.

Szkoła może się cieszyć 
nowym życiem

Szkoła w dzielnicy Elineberg została 
wybudowana w latach 60. Od tego 
czasu wielokrotnie prowadzono na 
jej terenie prace budowlane i remon-
towe. Dziś szkoła spełnia współcze-
sne wymogi w zakresie nauczania. 
Wszystkie pomieszczenia w szkole: 
sale lekcyjne, korytarze, pomiesz-
czenia socjalne, aula i klatki scho-
dowe prezentują ten sam wysoki 
standard. Dobre oświetlenie, dobre 
warunki akustyczne i estetyczny 
wygląd sprawiły, że szkoła stała się 
atrakcyjnym miejscem pracy.

Kierowniczka administracyjna 
szkoły Anita Olsson, która uczest-
niczyła od początku w realizacji 
projektu, śmieje się, gdy wysłan-
nik ECO do niej dzwoni.

– Wcześniej wyglądało to tak, 
jakby z sufitu w klasach wystawały 
kawałki słomy. Było ciemno i ponu-
ro. Dziś w klasach jest jaśniej nawet 
wtedy, gdy automatycznie sterowane 
oświetlenie wyłącza się z uwagi na 
światło dzienne. Światło słonecz-
ne odbija się w pomieszczeniu od 

powierzchni sufitu. Wcześniej lam-
py musiały się cały czas świecić z 
pełną mocą.

Anita Olsson usłyszała po remon-
cie wiele spontanicznych i ciepłych 
uwag. Sama uważa, że szkoła stała 
się „przyjemniejsza, bardziej prze-
stronna, cieplejsza, jaśniejsza i po 
prostu nowoczesna”.

Lepsze warunki akustyczne 
dla wszystkich

Pięć sal potraktowano ze szcze-
gólną dbałością. Oprócz właściwie 
dobranego oświetlenia zastosowano 
akustyczny sufit o zwiększonej zdol-
ności pochłaniania dźwięku dzięki 
bardzo grubym elementom dźwięko-
chłonnym, które są w stanie pochła-
niać dźwięk o niskiej częstotliwości. 
Jest to niezwykle ważne w przypad-
ku osób z upośledzeniem słuchu. 
Rozwiązanie to jest korzystne i dla 
uczniów, i dla nauczycieli – wszyscy 
słyszą się lepiej nawzajem.

Współpraca popłaca

Lepsze warunki pracy w szkole 
w Elineberg to efekt współpracy 
specjalistów w dwóch dziedzinach 

kluczowych w aspekcie warunków 
pracy – światła i dźwięku. Firma 
Ecophon opracowała akustyczny 
sufit, którego powierzchnia ma 
zdolność odbijania światła bez 
powodowania olśnienia, przez co 
rozsyła zarówno światło dzienne, jak 
i sztuczne na całe pomieszczenie. Z 
kolei firma Ecolux specjalizująca się 
w oświetleniu oferuje asortyment 
wydajnych opraw oświetleniowych 
emitujących światło pośrednie, które 
uzupełnić można oprawami oświe-
tlającymi pomieszczenie światłem 
bezpośrednim.

Współpraca ekspertów w dzie-
dzinie akustyki i oświetlenia jest 
dobrym przykładem, jak można 
połączyć korzystne warunki aku-
styczne z efektywnym oświetleniem 
pomieszczenia.
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Przed. Emitujące bezpośrednie oświe-
tlenie oprawy ze świetlówkami i sufit z 
płyt wełny drzewnej o ograniczonych 
zdolnościach pochłaniania dźwięku i 
pozbawiony zdolności skutecznego 
odbijania światła w pomieszczeniu.

– Jest o wiele jaśniej, poprawiła się akustyka w stosunku do tego, co było kiedyś – wskazuje Frida Wirén, która prowadzi zajęcia z siódmokla-
sistami. Akustyczny sufit w połączeniu z widocznymi po prawej stronie ściennymi panelami dźwiękochłonnymi stwarza optymalne warunki do 
komunikacji i znacznie poprawia zrozumiałość mowy.

Po. Ładnie, prawda? Świecące do 
góry oprawy rozsyłają równomierne 
oświetlenie po całej klasie, ponieważ 
akustyczny sufit ma zdolność odbicia 
światła bez powodowania olśnienia. 
Sufit spełnia wymogi najwyższej klasy 
A, jeśli chodzi o pochłanianie dźwięku, 
co przyczynia się do efektywnej 
komunikacji oraz do tego, że wszyscy 
lepiej się słyszą nawzajem.

 – Jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki mamy nowoczesną szkołę 
w starych pomieszczeniach z lat 
60. – mówi Anita Olsson, kierowniczka 
administracyjna. – Co za różnica!

System akustyczny produkcji Ecophon 

Ecophon Master™ A  
Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Wall Panel™



Vertical reality
with Ecophon Focus™ Fixiform
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Ecophon Focus Fixiform™ już 
jest! Długo oczekiwane rozwiąza-
nie pozwala zachować estetyczny 
wygląd i dobre właściwości dźwię-
kochłonne w przypadku sufitów 
wielopoziomowych.

Przejście między poziomami 
w przypadku tego typu sufitów a 
częścią pionową zwykle nie było 
ładne ze względu na różne mate-
riały zastosowane do wykończenia 
powierzchni oraz różne rozwiąza-
nia krawędzi. Ponadto konieczny 

był kompromis w kwestii akustyki, 
ponieważ przejście między pozio-
mami z reguły nie miało własności 
dźwiękochłonnych.

Rozwiązanie Ecophon Fixiform™ 
zintegrowane z systemem akustycz-
nych sufitów produkcji Ecophon 
sprawia, że przejście jest jednorodne 
dzięki zastosowaniu ujednoliconych 
elementów.

Ecophon Fixiform™ ma taką 
samą powierzchnię, jak akustycz-
ny sufit, dzięki czemu całość ma 

Porządek między sufitami na  
różnych poziomach

Tak zgina się elementy Ecophon Fixiform™, żeby dopasować do części sufitu znajdu-
jących się na różnych poziomach.

Inteligentne, ładne i eleganckie rozwiązanie w recepcji Finans & Försäkringsteam w Szwecji – przejście między sufitami na 
różnych poziomach pozwalające ukryć niezbyt pięknie wyglądające instalacje. Elementy dźwiękochłonne Ecophon Fixiform™ 
połączono z pełnym sufitem akustycznym Ecophon Focus™ Ds. Wszystko w ramach jednego systemu.

– Większość czasu spędzam tu, w 
recepcji, więc cieszy mnie, że jest to 
przyjemne miejsce o dobrej akustyce. A 
do tego wszystkie brzydkie rury zostały 
ukryte za panelami sufitowymi – mówi 
asystentka Ann-Charlotte Snygg.

jednakowy wygląd, a krawędzie i 
profile zachowują wysoki poziom 
estetyczny.

Wykonawca sufitu też ma uła-
twione zadanie. Gotowe elementy 
pionowe dostarczane są w płaskich 
paczkach. Wystarczy je zgiąć pod 
kątem 90 stopni i zamontować. Cała 
powierzchnia sufitu ma własności 
dźwiękochłonne, co jest dużą zaletą 
na przykład w pomieszczeniu biu-
rowym na planie otwartym, gdzie 
spotykają się sufity na różnych 
poziomach, a jednocześnie obowią-
zują wysokie wymagania względem 
akustyki.

Szwedzka firma Finans & För-
säkringsteamet, której centrala mie-
ści się w Helsingborg, jest niezależ-
nym maklerem ubezpieczeniowym. 
Jej drzwi stoją otworem dla przed-
siębiorstw i klientów indywidual-
nych poszukujących rozwiązań w 
obszarze finansów, ubezpieczeń i 
oszczędzania.
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Jak pokazują wyniki badań, akustyka 
ma decydujące znaczenie dla samo-
poczucia pacjentów i personelu w 
szpitalach i innych placówkach służ-
by zdrowia. Skuteczne pochłanianie 
dźwięku i dobra izolacja akustycz-
na mają ogromny wpływ na dobre 
samopoczucie personelu. Pacjenci 
lepiej śpią i odczuwają mniejszy 
stres, co skraca czas pobytu w pla-
cówce, a tym samym pozwala obni-
żyć koszty opieki. Dobre warunki 
akustyczne to również większe 
poczucie bezpieczeństwa.

Łatwiej stworzyć dobrą 
akustykę

Co właściwie rozumie się pod poję-
ciem „dobre warunki akustyczne” i 
jak to uzyskać? Dla administrato-
rów nieruchomości i inwestorów 
przygotowaliśmy „Przewodnik 
akustyczny”. Jest to kompendium 
wiedzy, które wyjaśnia, do czego 
należy dążyć i jakie wymogi nale-
ży stawiać w związku z budową i 
przebudową pomieszczeń w służbie 
zdrowia. Łatwiej będzie stworzyć 
dobre warunki akustyczne wszyst-
kim korzystającym z obiektów.

Lars Johansson, planista w przed-
siębiorstwie zarządzającym nieru-
chomościami Locum, poprosił kie-
dyś o listę kontrolną, która pozwoli-
łaby sformułować właściwe żądania 
przy realizacji projektu. Wraz z 
Locum firma Ecophon opracowała 

„Przewodnik akustyczny”.
– Jestem przekonana, że osoby 

zajmujące się projektowaniem 
budynków służby zdrowia otrzy-
mały narzędzie, które problematykę 
akustyki omawia w sposób prostszy 
i bardziej wyrazisty, biorąc za pod-
stawę działalność szpitala – mówi 
Katrin Bergmark z Ecophon, specja-
listka ds. projektowania koncepcyj-
nych rozwiązań.

– Powszechnie używane pojęcia 
z zakresu akustyki, takie jak czas 
pogłosu, równoważny poziom 
dźwięku czy współczynnik pochła-
niania dźwięku, potrafią często 
wprawić w zakłopotanie.

„Przewodnik akustyczny” ma sta-
nowić pomoc dla inwestora już we 
wczesnym stadium projektowania, 
gdy zespół musi przedyskutować 
sprawy dotyczące akustyki. Pozycja 
ułatwi ponadto inwestorowi sfor-
mułowanie oczekiwań wobec archi-
tektów, akustyków i firm budowla-
nych. Przewodnik zawiera porady 
zarówno z zakresu akustyki wnętrz, 
jak i dotyczące izolacji akustycznej 
kanałów powietrznych.

Gotowe odpowiedzi

W „Przewodniku akustycznym” 
zawarto szereg pytań, które odno-
szą się do warunków akustycznych 
z różnej perspektywy. Czy pacjenci 
potrzebują spokoju? Czy w pomiesz-
czeniu przebywają w ciągu dnia 

osoby? W jakim zakresie obecne 
są dźwięki, które przeszkadzają? 
Odpowiedzi na te pytania wyznacza-
ją to, co należy objąć priorytetem.

W zależności od udzielonych 
odpowiedzi przewodnik radzi, które 
aspekty akustyki należy uwzględnić 
w pierwszym rzędzie, biorąc pod 
uwagę specyfikę danej działalności. 
Czy wymagane jest niskie natężenie 
hałasu, krótki pogłosu czy może dobra 
zrozumiałość mowy? „Przewodnik 
akustyczny” zawiera także porady 
dotyczące akustycznego ukształto-
wania pomieszczenia.

Pomoc uwzględniająca 
specyfikę działalności

„Przewodnik akustyczny” to tylko 
jeden z przykładów współpracy, 
w wyniku której można uzyskać 
pomoc w uzyskaniu dobrych warun-
ków akustycznych w projektowa-
nych obiektach. Zwróć się do Eco-
phon – mamy też inne środki pasują-
ce do Twoich potrzeb wynikających 
z prowadzonej działalności.

To się na pewno opłaci.

Przewodnik akustyczny – pomoc w stworzeniu 
dobrych warunków akustycznych

– „Przewodnik akustyczny” będziemy 
wykorzystywać głównie w trakcie 
rozmów z najemcami, lekarzami i 
pielęgniarkami przy planowaniu 
prac remontowych i budowlanych w 
lokalach służby zdrowia – uważa Lars 
Johansson, planista z Locum. – Czasem 
trudno jest zrozumieć „akustyków-ama-
torów” i wytłumaczyć im obowiązujące 
zalecenia i przepisy dotyczące akustyki 
pomieszczeń. Przewodnik nam w tym 
pomoże.

– Nie wolno nam zapominać o tych ludziach, którzy będą korzystać z pomieszczeń 
– mówi Katrin Bergmark, specjalistka Ecophon w dziedzinie projektowania koncep-
cyjnych rozwiązań w obiektach służby zdrowia. – Kim są i co będą robić w danym 
pomieszczeniu? Poprzez odpowiedzi na zawarte w „Przewodniku akustycznym” 
pytania administrator nieruchomości lub inwestor uzyska pojęcie o tym, czego 
należy wymagać w odniesieniu do warunków akustycznych.

Czego powinniśmy oczekiwać, jeśli chodzi o akustykę, do czego dążyć i jakie 
wymagania mają sens? „Przewodnik akustyczny” pomoże znaleźć odpowiedzi na 
te pytania.

Fot.: Nicklas RudfellFot.: Peter Lindström

Locum AB jest jednym z dużych szwedzkich administratorów nieru-
chomości i odpowiada za lokale w regionie sztokholmskim o łącznej 
powierzchni około 2,1 mln metrów kwadratowych. Wśród najemców 
dominuje służba zdrowia. Właścicielem spółki Locum AB jest zarząd 
regionu Sztokholm.
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Przed:
„Straszny gwar i szum, nie można 
porozmawiać nawet z osobą siedzącą obok, 
gdy w pomieszczeniu jest więcej osób”.
 „Przebywanie w tym miejscu trzeba 
ograniczyć do minimum”.

Po:
„W ogóle nie ma pogłosu. Wiele osób  
może rozmawiać w różnych częściach 
pomieszczenia jednocześnie i to w  
ogóle nie męczy”.

NARESZCIE POMIESZCZENIE, W KTÓRYM CHCE SIĘ PRZEBYWAĆ

Pracownicy przychodni zostali 
poproszeni o udzielenie odpo-
wiedzi na kilka pytań przed 

zamontowaniem paneli dźwięko-
chłonnych i po. Wynik przeszedł 
oczekiwania.

Po oddaniu do użytku nowego 
pomieszczenia socjalnego przy 
szpitalu i przychodni w Landskro-
nie na południu Szwecji skargom i 
narzekaniom nie było końca. Coś 
trzeba było z tym zrobić. Przy uży-
ciu stosunkowo prostych środków 
udało się z otchłani dźwiękowego 
chaosu uczynić przyjemny pokój, 

gdzie można chwilę odpocząć i 
porozmawiać.

Zamontowano pełny sufit aku-
styczny i panele dźwiękochłonne na 
jednej z krótkich ścian – tylko tyle 
trzeba było, by pielęgniarki, salowe 
i lekarze poczuli się tu dobrze! W 
pomieszczeniu przebywa równo-
cześnie 20–25 osób. Łatwo można 
sobie wyobrazić, co to oznacza z 
perspektywy akustyki.

Aby się przekonać, czy zmiany 
przyniosły jakiś efekty, zlecono 
przeprowadzenie badań akustycz-
nych. Okazało się, że natężenie 

hałasu spadło o 7 dB, co jest znacz-
ną poprawą. Przeprowadzono też 
badanie zrozumiałości mowy, która 
zależy od proporcji pomiędzy wcze-
snych i późnymi odbiciami dźwięku 
w pomieszczeniu. Wczesne odbi-
cia wzmacniając sygnał uzytecz-
ny mają pozytywny wpływ odbiór 
mowy przez słuchaczy podczas 
gdy późne wpływają negatywnie 
generując pogłos. Także w obszarze 
zrozumiałości mowy odnotowano 
znaczną poprawę, o czym świadczą 
odpowiedzi personelu.
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Jak to było kiedyś …

„Straszny pogłos. Jeśli siedzi się pośrodku pomieszczenia, nie daje się uczestniczyć 
w rozmowie ze względu na dźwięki przetaczające się po pokoju”.

„Mam krótsze przerwy. Unikam lunchu z innymi pracownikami”.

„Czasem trzeba się dopytywać, co kto powiedział”.

„Straszny gwar i szum, nie można porozmawiać nawet z osobą siedzącą obok, gdy 
w pomieszczeniu jest więcej osób”.

„Przebywanie w tym miejscu trzeba ograniczyć do minimum”.

… a jak się zrobiło po zamontowaniu elementów dźwiękochłonnych:

„Wnętrze znacznie lepiej wytłumione, można się zrelaksować”.

„Możemy ze sobą normalnie porozmawiać”.

„Mniejszy szum i gwar, gdy w pomieszczeniu przebywa wiele osób”.

„W ogóle nie ma pogłosu. Wiele osób może rozmawiać w różnych częściach 
pomieszczenia jednocześnie i to w ogóle nie męczy”.

Room Acoustic Comfort™ – ważne właściwości akustyczne, które 
warunkują spełnienie wymogów odnośnie akustyki
Room Acoustic Comfort™ to 
akustyczna koncepcja zbudowa-
na na harmonii między ludźmi w 
pomieszczeniu a specyfiką ich dzia-
łalności. Chodzi o takie ukształto-
wanie przestrzeni akustycznej, by 
wszystkim odpowiadała. Koncepcja 
Room Acoustic Comfort™ bierze 
pod uwagę to, kto znajduje się w 
pomieszczeniu, jak pomieszczenie 
jest ukształtowane i jaką działal-
nością zajmuje się personel. Na tej 
podstawie formułowane są rozwią-
zania pozwalające stworzyć pożą-
dany komfort akustyczny. Istnie-
ją cztery właściwości opisujące 
subiektywne wrażenie odnośnie 
warunków akustycznych:
• Rozprzestrzenianie się dźwięku
• Zrozumiałość mowy
• Natężenie dźwięku
• Czas pogłosu

W zależności od pomieszczenia nie-
które własności akustyczne mają 
decydujące znaczenie, jeśli chodzi 
o poprawę warunków akustycznych 
w pomieszczeniu dla personelu. 
Natężenie dźwięku i zrozumiałość 
mowy wydają się być najważniej-
szymi właściwościami w zakresie 
akustyki zgodnie z opinią persone-
lu wyrażoną po wprowadzeniu w 
pomieszczeniu elementów popra-
wiających warunki akustyczne.

Decydujące znaczenie dla uzyska-
nia optymalnych wartości ma wybór 
materiałów dźwiękochłonnych i ich 
rozmieszczenie. Użyte parametry 
akustyczne to G (natężenie dźwię-
ku) i C50 (zrozumiałość mowy), a 
uzyskane wartości stanowią dobry 
punkt odniesienia w przypadku 
innych tego typu projektów.

Szczęśliwy personel rozmawia o tym, jak było i jak jest

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Warunki akustyczne wydają się dobre, 
gdy w pomieszczeniu przebywa 

niewiele osób.

absolutnie się nie zgadzam 1

Przed Po Przed Po

Warunki akustyczne wydają się dobre, 
nawet jeśli w pomieszczeniu przebywa 

jednocześnie większa liczba osób.

Na ile zgadzasz się z tymi stwierdzeniami?

Przed Po Przed Po

Łatwo rozmawia się z kolegą, także wtedy, 
gdy inne osoby znajdujące się w pomieszczeniu 

prowadzą rozmowy.

Łatwo zrozumieć, co się mówi, gdy w 
rozmowie udział bierze kilka osób.

2 3 4 5 zgadzam się całkowicie

Na zdjęciu po lewej widoczny jest aku-
styczny sufit, zaś na zdjęciu po prawej 
panele dźwiękochłonne na jednej ze 
ścian. Wszystkie elementy mają najwyż-
sza klasę pochłaniania dźwięku – klasę 
A, dzięki czemu uzyskano doskonałe 
wyniki.

Przed wprowadzeniem zmian personel uważał, że warunki 
akustyczne są stosunkowo dobre, gdy w pomieszczeniu znaj-
duje się niewiele osób, natomiast gdy jest ich większa liczba, 
akustyka już nie wydaje się taka dobra. Po wprowadzeniu 
zmian warunki akustyczne zadowalają znacznie bardziej, 
nawet gdy w pomieszczeniu jest jednocześnie wiele osób. Po 
wprowadzeniu zmian pomieszczenie wydaje się też lepiej 
wytłumione.

Przed wprowadzeniem zmian większość uważała, że 
niełatwo rozmawia się z drugą osobą, gdy w pomieszczeniu 
jednocześnie prowadzone są inne rozmowy. Trudno też 
zrozumieć, co ktoś mówi, gdy w rozmowie bierze udział kilka 
osób. Po wprowadzeniu zmian znacznie łatwiej rozmawia się 
z kolegą, nawet gdy w pomieszczeniu prowadzone są inne 
rozmowy. Łatwiej ponadto uczestniczyć w rozmowach, w 
których udział bierze większa liczba osób.

System akustyczny produkcji Ecophon

Ecophon Master™ B
Ecophon Wall Panel™ C

„Odbiór warunków akustycznych w zależności od liczby osób przebywających w pomieszczeniu”

„Wpływ warunków akustycznych na zrozumiałość mowy”

Elementy, które zmieniły akustykę pomieszczenia

Ciąg dalszy z poprzedniej strony



35

W Acoustic Bulletin znaleźć można użyteczne 
informacje dotyczące warunków akustycznych w:
•  biurach
•  placówkach edukacyjnych
•  obiektach służby zdrowia
•  obiektach przemysłowych

Ulubione tematy na blogu:
•  Projektowanie z uwzględnieniem akustyki 

pomieszczeń w praktyce
•  Sprawozdania z konferencji poświeconych 

problematyce akustyki, rozmowy z 
uczestnikami

•  Badania w dziedzinie akustyki pomieszczeń
•  Przepisy, zalecenia, standaryzacja
•  Wizualizacje
•  Room Acoustic Comfort™

Zaprenumeruj za darmo  
na stronie   
www.acousticbulletin.com!

Acoustic Bulletin to dostępny gra-
tis materiał informacyjny online 
poświęcony problematyce akusty-
ki pomieszczeń. Na zainteresowa-
nych czeka tu 500 artykułów. Jest to 
bardzo przydatne narzędzie, które 
pozwala szybko dotrzeć do wiedzy, 
porad, pomysłów i rozwiązań, które 

pomogą lepiej ukształtować warun-
ki akustyczne.

Zawartość portalu jest stale aktu-
alizowana, a wyszukiwanie infor-
macji jest łatwe. Bulletin Quarterly 
oferuje na bieżąco kwartalne podsu-
mowanie z najlepszymi materiałami 
z blogu.

Acoustic Bulletin – Twój portal poświęcony 
projektowaniu wnętrz pod kątem akustyki
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ECO – For Sustainable Design koncentruje się na tematyce zrównoważonego projek-
towania, czyli „sustainable design”. Jest to tworzenie wnętrz z dbałością o środowi-
sko 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 podejmowa-
niu 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 rozstrzyga-
jący o funkcjonowaniu ludzi w pojedynkę, bądź w grupie.

Możecie samodzielnie zaprenumerować periodyk Eco – For Sustainable Design bez 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów, wchodząc na stronę www.ecophon.com/eco i 
wypełniając formularz z danymi. 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.

Interesują Was dwa poprzednie numery Eco – For Sustainable Design? Wejdźcie na 
stronę www.ecophon.com i czytajcie online, albo pobierzcie w postaci pliku pdf.

Witajcie w przyjemniejszym, 
zdrowszym i lepiej dostosowanym 
do zadań wnętrzu

www.ecophon.com/eco


