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JAK ZAPEWNIĆ (I PO CO) KOMFORT 
AKUSTYCZNY W BUDYNKU MIESZKALNYM

BUDYNKI JAK LUDZIE – 29 LISTOPADA 2021







• Hałas a człowiek

• Najgłośniejsze miejsca w Polsce i w naszym codziennym 
życiu

• Akustyka - podstawowe pojęcia

• Akustyka – podstawowe wskaźniki

• Budownictwo mieszkaniowe – co trzeba izolować 
akustycznie

• Błędy, błędy, błędy…



5:00 telewizor/radio na cały regulator u seniorki pode mną i łomot odsuwanych rolet (niekonserwowanych 
20 lat, brzmią jak seria z karabinu)

5:30 zbieranie się do pracy mieszkańców. Tłuczenie szafkami kuchennymi, szufladami, łomot obcasów nad 
głową i na klatce schodowej.

6:00-8:00 zaczynają dzieci. Galopady, wrzaski, płacze, piski przy wychodzeniu do przedszkoli i szkoły.

9:00-10:00 chwila spokoju zanim matki wracają do bloku odprowadziwszy dzieci.

10:00-15:00 hałasy kuchenne i hałasy sprzątania. Pralki, odkurzacze, tłuczenie kotletów, chodzenie w 
obcasach, wizyty przyjaciółek, piski, muzyka.

Po 16:00, właściwie codziennie schodzi się rodzinka na biesiadę (8-12 osób, dorośli i dzieci) do mieszkania 
dokładnie nade mną. Wtedy jest wszystko na raz: obcasy, suwanie meblami po gołym parkiecie/płytkach, 
galopady dzieci, granie w piłkę w mieszkaniu, turlanie flaszek po podłodze, telewizor na cały
regulator oraz krzyki, wrzaski, salwy śmiechu.

Zwykle wychodzą około 23:00, po czym gospodarz zaczyna sprzątać. Jest więc suwanie meblami, 
odkurzacz itp.



CO SŁYSZYMY



ODDZIAŁYWANIE HAŁASU NA CZŁOWIEKA

 Zanieczyszczenie hałasem należy do najbardziej naglących problemów współczesnego świata 
– w zestawieniu WHO plasuje się tuż za zanieczyszczeniem powietrza. 

 W odniesieniu do hałasu w budynkach ma to szczególne znaczenie, ponieważ każdy z nas 
spędza w budynkach ok. 80% swojego życia.

 Po pewnym czasie przebywania w takim otoczeniu, zauważymy u siebie rozdrażnienie czy 
większą podatność na stres (wzrost poziomu ciśnienia tętniczego). 

 W dłuższej perspektywie hałas może spowodować także poważniejsze problemy zdrowotne, 
np. większe ryzyko zawału serca.



ODDZIAŁYWANIE HAŁASU NA CZŁOWIEKA

Niemniej istotny jest pozasłuchowy wpływ hałasu. Przyczynia się on do:

 Utrudnionej komunikacji

 Utrudnionej koncentracji uwagi

 Wzrostu napięcia psychicznego i większej skłonności do agresji

 Zaburzeń snu (zarówno tego wywołanego bezpośrednio hałasem w porze 
nocnej jak tego będącego skutkiem stresu przeżytego w ciągu dnia)

 Przyspieszonego zmęczenia



ODDZIAŁYWANIE HAŁASU NA CZŁOWIEKA - WPŁYW NA 
WYKONYWANIE RÓŻNYCH ZADAŃ BIUROWYCH

 Zapamiętywane słowa w warunkach ciszy to 60% treści. 

 Przy 65 dB, bez względu na to, czy hałas zawierał zrozumiały przekaz informacyjny, czy nie 
poprawnie zapamiętywane słowa to tylko 20% informacji.



/ KROKI MILOWE

30%

15%

6 dB mniej to dwukrotnie mniej odczuwalny dźwięk





METODOLOGIA BADANIA

• Lokalizacje: Największe polskie aglomeracje (Warszawa, Poznań, Kraków, 
Gdańsk/Trójmiasto, Łódź, Wrocław, Katowice/Śląsk).

• 8 kategorii głównych: Rynki i miejsca spotkań, Centra handlowe (strefy 
gastronomiczne), Głośne ulice, Głośne osiedla mieszkaniowe, Ciche osiedla 
mieszkaniowe, Obszary kultury, Miejsca odpoczynku, Ikony dźwięku.

• Dodatkowo: popularne miejsca i źródła dźwięku.



METODOLOGIA BADANIA

• Ważne: raport nie jest mapą akustyczną.



PRZYKŁADY
WYNIKÓW



NAJGŁOŚNIEJSZE ULICE

Źródło: Wikimedia Commons.



NAJGŁOŚNIEJSZE ULICE W POLSCE

Najgłośniejsza spośród głównych wielkomiejskich arterii - aleja Mickiewicza 
w Łodzi (wiata tramwajowa – centrum przesiadkowe). 

Najcichsza spośród głównych wielkomiejskich arterii – katowicka aleja 
Korfantego, tuż przy katowickim rondzie i Spodku).



NAJGŁOŚNIEJSZE OSIEDLA

Osiedle Tysiąclecia, Katowice. Źródło: Wikimedia Commons.



NAJGŁOŚNIEJSZE OSIEDLA

Najgłośniejsze wielkomiejskie osiedle - katowickie Tysiąclecie 
(ul. Piastów 3).



NAJCICHSZE OSIEDLA

Najcichsze wielkomiejskie osiedle - budynki w Gdańsku Wrzeszczu 
(ul. Kisielewskiego 2).



NAJCICHSZE MIEJSCE 
W POLSCE I EUROPIE? 



NAJCICHSZE MIEJSCE W EUROPIE

KOMORA BEZECHOWA 
AGH KRAKÓW



JAK BRONIĆ SIĘ PRZED HAŁASEM? 
W DOMU, SZKOLE 
I MIEJSCU PRACY? 



JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED HAŁASEM?



JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED HAŁASEM?



JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED HAŁASEM?

Jedno miejsce, które poziomem hałasu może konkurować 
z widowiskami sportowymi lub koncertami muzycznymi to? 



dźwięk
Wrażenie słuchowe wywołane falą 

akustyczną rozchodzącą się w 
ośrodku sprężystym (ciele stałym, 

cieczy, gazie)

dźwięk powietrzny
dźwięk powstający i 

rozprzestrzeniający się w 
powietrzu

dźwięk materiałowy
dźwięk rozprzestrzeniający się w 

ośrodku stałym w wyniku 
oddziaływania na ten ośrodek 

dźwięków powietrznych lub drgań 
mechanicznych

dźwięk uderzeniowy
dźwięk materiałowy powstający w 
wyniku pobudzania do drgań np. 
stropu podczas jego użytkowania

AKUSTYKA – PODSTAWOWE POJĘCIA
Podział dźwięku ze względu na jego charakter

http://wnetrza-ze-smakiem.pl/

http://www.siewie.pl/
Przykład:
 Krzyk
 Rozmowy
 Muzyka
 Hałas bytowy
 Dźwięki od sprzętu domowego 

i urządzeń audio

Przykład:
 Kroki
 Przesuwane meble
 Upuszczane przedmioty
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DŹWIĘK



Wewnątrz budynku – dźwięk powietrzny



Wewnątrz budynku – dźwięk uderzeniowy



Wewnątrz budynku – pogłos



Zewnątrz budynku – komunikacja



Zewnątrz budynku – instalacje



Zewnątrz budynku – np. roboty drogowe



POCHŁANIANIE DŹWIĘKU

https://www.muratorplus.pl/

Współczynnik pochłaniania dźwięku
np. 0,95 = fala pochłonięta w 95%



Zewnątrz budynku – noc i dzień (tło akustyczne)

A

B To co czujemy = A-B



PERCEPCJA – TŁO AKUSTYCZNE



CO MOŻEMY POPRAWIĆ – DOBRY PROJEKT



CO MOŻEMY POPRAWIĆ – ZŁY PROJEKT
KOSZTY + OGRANICZONA SKUTECZNOŚĆ



CO NAM DAJĄ DECYBELE?
DŹWIĘKI POWIETRZNE WG NORMY ISO 19488:2016



Podstawowe wskaźniki

R

A
RL

R
R



- R =

Podstawowe wskaźniki



L

Podstawowe wskaźniki



A (35 dB) A (25 dB)

Podstawowe wskaźniki



A (25 dB)

Podstawowe wskaźniki



IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA – PRZENOSZENIE BOCZNE

Obliczanie przenoszenia bocznego dźwięku jest 
skomplikowanym zadaniem, które warto powierzyć 

akustykowi!



R’A2

LAeq,wew
R’A1L’n,w

R’A1
R’A2



RW

• Izolacyjność przegrody zbadana w 
laboratorium

RA1

• Izolacyjność przegrody (laboratorium) 
uwzględniającą wpływ częstotliwości

RA1R

• To RA1 – 2 dB (poprawka projektowa)

R’A1

• To RA1 – poprawka na przenoszenie 
boczne (NORMA!!!)

65 dB

50 dB



RÓŻNICE



RÓŻNICE

L’n,w = 37 – 40 dB

L’n,w = 50 – 54 dB

Wymaganie:
L’n,w = max 55 dB



RÓŻNICE

R’A1 = 46 dB

R’A1 = 52 dB

Wymaganie:
R’A1 = min 51 dB



MATERIAŁ POCHŁANIAJĄCY OD STRONY POMIESZCZENIA 
NADAWCZEGO W CELU OBNIŻENIA POZIOMU DŹWIĘKU 

Montaż materiału pochłaniającego od strony pomieszczenia nadawczego nie 
podniesie izolacyjności akustycznej stropu 

Zasadność montaż materiału pochłaniającego to obniżenie czasu pogłosu w 
pomieszczeniu źródłowym i w konsekwencji obniżenie poziomu hałasu o kilka dB



BŁĘDY - POSADOWIENIE ŚCIANY NA STROPIE



BŁĘDY WYKONAWCZE - GNIAZDKA



GNIAZDKA ELEKTRYCZNE

Gniazdko

Gniazdko

Uszczelnienie

Wypełnienie izolacją



R’A1



R’A1 ≥ 50 dB

R’A1 ≤ 50 dB



DWIE SZKOŁY



DYLATACJA OBWODOWA – RZECZ OBOWIĄZKOWA



KANALIZACJA I INSTALACJA WODNA



OBUDOWA SZACHTÓW



WENTYLACJA



TŁUMIKI HAŁASU







CO MOŻE POPRAWIĆ KOMFORT AKUSTYCZNY?



CO MOŻE POPRAWIĆ KOMFORT AKUSTYCZNY?



MĄDRY DORADCA



KLASY AKUSTYCZNE – WARTO O TO PYTAĆ!

Polska Norma PN-B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

 Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o 
podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji



www.komfortciszy.pl


