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N ormy dotyczące akustyki bu-
dowlanej można podzielić
na pięć grup określających
[6]:

■ terminologię i podstawowe jednost-
ki stosowane w pomiarach, obliczeniach
i formułowaniu wymagań (norma ogólna);

■ wymagania dotyczące parame-
trów akustycznych budynku;

■ metody wyznaczania jednoliczbo-
wych wskaźników oceny dotyczących
właściwości dźwiękoizolacyjnych prze-
gród budowlanych i ich elementów oraz
dźwiękochłonnych wyrobów budowla-
nych; wskaźniki te, określane na podsta-
wie wyników pomiarów bądź obliczeń,
służą do oceny akustycznej wyrobów
i budynków oraz są wykorzystywane do
sformułowania wymagań akustycznych;

■ metody pomiarów: właściwości
dźwiękoizolacyjnych przegród budow-
lanych i ich elementów (metody labora-
toryjne i terenowe); właściwości dźwię-
kochłonnych wyrobów budowlanych
(metody laboratoryjne); parametrów
akustycznych pomieszczeń (czasu po-
głosu, poziomu dźwięku); parametrów
akustycznych urządzeń technicznego

wyposażenia budynków (metody labo-
ratoryjne i terenowe); parametrów zwią-
zanych z właściwościami akustyczny-
mi wyrobów,

■ metody prognozowania właściwo-
ści akustycznych budynków na pod-
stawie właściwości akustycznych wyro-
bów budowlanych (zestaw obejmuje
normy dotyczące prognozowania hałasu
w przypadku poszczególnych oddziały-
wań ujętych w Rozporządzeniu Parla-
mentu Europejskiego nr 305/2011).

Przebieg prac prowadzonych
w ramachgrup roboczychCEN

Nadal trwają prace nad przygotowa-
niem normy dotyczącej pomiaru izola-
cyjności akustycznej od dźwięków ude-
rzeniowych przegród budowlanych, któ-
ra jest szczególnie istotna w przypadku
określenia właściwości dźwiękoizola-
cyjnych schodów. Wskazano na potrze-
bę opracowania nowej metody pomiaru
w kierunku poziomym oraz metody wy-
znaczania jednoliczbowych wskaźników
oceny, gdy jako żródło stosowany jest
pionowy stukacz znormalizowany (me-
toda ta ma zastosowanie w przypadku
oceny izolacyjności między klatką scho-
dową a sąsiadującym z nią pomieszcze-
niem). Obecnie prace skupiają się na we-

ryfikacji i porównaniu dwóch metod ba-
dawczych: bezpośredniej z wykorzysta-
niem stukacza i pośredniej z wykorzy-
staniem pomiarów zgodnie z normą
ISO 10848-1 [6]. Metoda bezpośrednia
wykorzystuje wahadłowy lub elektrody-
namiczny stukacz, który nie jest obecnie
dostępny na rynku. Metoda pośrednia
wymaga pomiaru funkcji transferu zgod-
nie z ISO 10848-1 [6] i znajomości wid-
ma siły stukacza wzorcowego.

Grupa robocza CEN/TC 126/WG 2 na-
dal pracuje nad rewizją piątej części serii
norm EN 12354 [1], dotyczącej metod
prognozowania poziomów dźwięku od
instalacji technicznych w budynku. Do-
tychczasowe dyskusje dotyczyły przede
wszystkim parametrów oraz stosowane-
go zakresu częstotliwości. Stwierdzono
także, że tekst normy powinien jedno-
znacznie wyjaśniać, iż metoda prognozo-
wania ma zastosowanie jedynie do źródeł
stacjonarnych, podczas gdy źródła impul-
sowe należy traktować z dużą ostrożno-
ścią. Podjęto również dyskusję dotyczą-
cą dokładności przedstawionej metody
oraz wprowadzenia informacji dotyczącej
niepewności w tekście normy.

Grupa robocza CEN/TC 126/WG 7
pracuje obecnie nad rewizją normy
EN 14366 [2]. Dyskusja dotyczy pomia-
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Streszczenie. Podstawowym celem normalizacji dotyczącej aku-
styki budowlanej jest stworzenie warunków do spełnienia wyma-
gania podstawowego nr 5 „Ochrona przed hałasem” zawartego
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 doty-
czącego wyrobów budowlanych oraz w polskim Prawie budow-
lanym. Poziom wymagań akustycznych dotyczących budynków
i środowiska zewnętrznego jest określany przez poszczególne
państwa. Parametry oceny oraz metody ich wyznaczania są nor-
malizowane na poziomie ogólnoświatowym lub europejskim,
w ramach prac Komitetów Normalizacyjnych ISO/TC 43/SC 2
„Akustyka Budowlana” i CEN/TC 126 „Właściwości akustycz-
ne wyrobów budowlanych i budynków”. Wdrożeniem norm
EN/ISO do normalizacji polskiej zajmuje się Komitet Technicz-
ny PKN nr 253 „Akustyka Architektoniczna”, który współpracu-
je z wymienionymi Komitetami.
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Abstract. The basic aim of standardization in the field of building
acoustics is to create the conditions to meet the basic requirement
No. 5 "Noise protection" contained in the European Parliament
Regulation 305/2011 on construction products and in the Polish
Construction Law. The level of acoustic requirements for
buildings and the external environment is determined by the
individual countries. The evaluation parameters and methods of
their designation are normalized at global or European level,
within the framework of the work of the ISO/TC 43/SC2
"Building Acoustics" and CEN/TC 126 "Acoustic properties of
building products and of buildings". Implementation of the
EN/ISO norms for Polish standardization is dealt with by PKN
Technical Committee No. 253 "Architectural Acoustics", which
co-operates with the aforementioned Committees.
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rów laboratoryjnych mocy akustycznej
oraz dokładności metody pomiarowej.
W ramach działalności tej grupy zorga-
nizowano porównawcze badania mię-
dzylaboratoryjne dźwięków materiało-
wych pochodzących od wyposażenia
technicznego budynku zgodnie z normą
EN 15657 [3]. W badaniach bierze
udział pięć laboratoriów, a wyniki po-
równań zostaną uwzględnione w nowe-
lizacji normy EN 14366.

Przebieg prac prowadzonych
w ramach grup roboczych ISO

Na stronie ISO opublikowano m.in.:
● normę ISO 23351-1 [7], która okre-

śla metodę pomiaru tłumienia poziomu
dźwięku mowy przez elementy wyposa-
żenia biur typu open-office, np. tzw.
budki służące do poufnych rozmów te-
lefonicznych;

● drugą część normy ISO 12999-2 [8]
dotyczącą określenia niepewności pomia-
rów współczynnika pochłaniania dźwię-
ku oraz równoważnego pola powierzchni
dźwiękochłonnejzgodnychz ISO 354 [10].
W normie uwzględniono także niepew-
ność pomiaru jednoliczbowych wskaźni-
ków pochłaniania dźwięku ekranów aku-
stycznych zgodnych z EN 1793-1 [4].

Trwają intensywne prace w grupie
ISO/TC 43/SC 2/WG 33, której zada-
niem jest opracowanie nowej normy
ISO 23591 [9] dotyczącej kryteriów oce-
ny akustycznej pomieszczeń i przestrze-
ni do ćwiczeń dla muzyków. Tekst nor-
my będzie bazował na dotychczasowych
doświadczeniach krajów skandynaw-
skich, głównie Norwegii i Danii, a tak-
że norm niemieckich. Ponadto prowa-
dzone są prace nad nowelizacją normy
ISO 354 [10], dotyczącej pomiaru
współczynnika pochłaniania dźwięku.
Skupiają się one głównie na zwiększeniu
powtarzalności i odtwarzalności wyni-
ków pomiarów między laboratoriami.
Wstępne propozycje wprowadzenia „po-
chłaniacza odniesienia” oraz korekcji
współczynnika pochłaniania nie zos-
tały zaakceptowane. Grupa robocza
ISO/TC 43/SC 2/WG 35 prowadzi bar-
dzo intensywne prace nad dostosowa-
niem tekstu normy do wymagań po-
szczególnych krajów europejskich.

W grupie ISO/TC 43/SC 2/WG 18
podjęto decyzję o rewizji serii norm
EN-ISO 10140 [5], jej restrukturyzacji

oraz regulacji w odniesieniu do serii
norm ISO 717. Utworzono także grupy
robocze w celu podjęcia prac nad no-
welizacją i/lub uzupełnieniem norm ba-
dawczych o: hałas od deszczu; izolacyj-
ność akustyczną profili okiennych; tole-
rancje w przypadku trzech referencyj-
nych lekkich podłóg; uszczegółowienie
sposobu montażu drzwi i paneli drzwio-
wych; wyznaczanie DL w przypadku
sufitów podwieszonych.

Pojawiła się propozycja nowej normy
dotyczącej hałasu toczenia tj. hałasu
konstrukcyjnego (materiałowego), gene-
rowanego w budynkach przez toczące
się wózki dostawcze i wózki sklepowe,
przenoszonego do mieszkań znajdują-
cych się w pobliżu, a często powyżej po-
wierzchni handlowych. Celem prac jest
scharakteryzowanie, ocena i przewidy-
wanie tego typu hałasu przenoszonego
przez konstrukcję w taki sam sposób, jak
w przypadku hałasu uderzeniowego, ale
z wykorzystaniem referencyjnego źró-
dła toczenia, które umożliwiłoby bada-
nie podłogi i wykładziny podłogowej
w laboratorium, a także pomiar genero-
wanego hałasu przenoszonego przez
konstrukcję in situ.
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