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HAŁAS DROGOWY, A SKUTECZNOŚĆ EKRANÓW  

Z OKTAGONALNYMI REDUKTORAMI DŹWIĘKU 

 

W artykule omówiony został wpływ dyfraktorów w postaci oktagonów, montowanych na szczytowej krawędzi ekranu aku-

stycznego, na ich skuteczność. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-ISO 10847:2002 „Akustyka. Wyznaczanie „in 

situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów”. Zastosowano dwa typy dyfraktorów oktagonal-

nych, o różnych średnicach 280mm i 600mm, zbudowanych z perforowanej blachy aluminiowej, wypełnionych wełną mineralną. 

Zainstalowanie oktagonu pozwala zredukować wysokość ekranu, przy zachowaniu tego samego lub lepszego efektu akustycz-

nego. Porównane zostały efektywności tłumienia ekranów akustycznych tej samej wysokości, z zainstalowanymi dwoma rodza-

jami oktagonów i bez nich. Ekran z reduktorem oktagonalnym otrzymał wyniki lepsze o średnio 1-3 dB, w zależności od średnicy 

oktagonu. 

ZAGROŻENIE HAŁASEM DROGOWYM 

Hałas jest jednym z najpowszechniejszych zagrożeń cywilizacyj-
nych, które bezpośrednio wpływają na jakość życia i zdrowie czło-
wieka. Bardzo szybki rozwój transportu oraz zwiększająca się liczba 
pojazdów, szczególnie kołowych na polskich drogach, spowodował 
wzrost liczby osób, na które hałas i towarzyszące mu wibracje wpły-
wają. Zgodnie z senackim biurem analiz i dokumentacji [1] hałas dro-
gowy stał się głównym składnikiem nadmiernego poziomu dźwięku w 
Polsce. Fakt ten odczuwalny jest najbardziej przez ludzi zamieszku-
jących w bezpośrednim otoczeniu szlaków komunikacyjnych lub w 
aglomeracjach. Badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mó-
wią, że na hałas drogowy przekraczający 55 dB w ciągu doby nara-
żonych jest ok. 40% mieszkańców UE [3], co wiąże się z niekorzyst-
nymi objawami zdrowotnymi - zmęczeniem, bólami głowy, brzucha, 
mięśni. Z kolei u osób stykających się z hałasem w przedziale 60-75 
dB znacznie wzrasta ryzyko zawału. Koszty wynikające z wpływu ha-
łasu komunikacyjnego na zdrowie ludzi można, zatem określić na 
około 40 mln rocznie [3].  

W celu zminimalizowania wpływu hałasu na społeczeństwo,  
w strefach o szczególnym narażeniu na hałas drogowy, stosowane  
są rozwiązania ochronne: hierarchizacja ulic, planowanie rozmiesz-
czenia przestrzennego budynków mieszkalnych, poprawa izolacyjno-
ści budynków mieszkalnych, stosowanie cichych nawierzchni, po-
prawa stanu technicznego nawierzchni istniejących, zmiany  
w zakresie organizacji ruchu oraz budowanie przegród akustycznych 
w postaci ekranów, wałów ziemnych czy pasów zieleni.  

W polskim prawie ekrany akustyczne są preferowanym zabezpiecze-
niem przed hałasem komunikacyjnym, gdyż przez długie lata były za-
pisane w przepisach, jako podstawowe urządzenia ochronne [4]. W 
latach 2007-2012 w Polsce obowiązywały bardzo rygorystyczne 
normy hałasu [5], co spowodowało, że ekrany akustyczne były stoso-
wane w zasadzie wszędzie [6]. Wpływało to również na znaczne pod-
wyższenie kosztów robót drogowych, gdyż budowa ekranów pochła-
niała 10-20% kosztów całkowitych. Na skutek licznych interwencji 
społecznych oraz w celu ograniczenia nakładów na budowę dróg w 
2012 roku standardy akustyczne zostały podwyższone przez Ministra 
Środowiska [7]. Przykładowo dla terenów zabudowy jednorodzinnej 
limity przed zmianami wynosiły 55 i 50 dB, a po zmianach wyniosły 
61 i 56 dB (odpowiednio dla pory dziennej i nocnej). Nie mniej jednak 
nadal podczas realizacji inwestycji drogowych ekrany są bardzo czę-
sto jedynymi branymi pod uwagę przez inwestora rozwiązaniami, 
chroniącymi mieszkańców przed hałasem. Zmienia się jedynie ich 
kształt [8], powierzchnia [9] lub materiały, z jakich są wykonane [10]. 

1. EKRANY AKUSTYCZNE 

Ekran akustyczny to naturalna lub sztuczna przeszkoda na dro-
dze propagacji fal dźwiękowych, między źródłem a obszarem od-
bioru. Podstawowym celem ekranu akustycznego jest wytworzenie 
cienia akustycznego, tj. obszaru, do którego nie docierają ze źródła 
dźwięku bezpośrednie fale akustyczne [11]. Natomiast zapewnienie 
dostatecznej izolacyjność akustycznej jest spełnione wówczas, gdy 
poziom dźwięku przechodzącego przez przegrodę jest niższy o 10 
dB w stosunku do poziomu dźwięku odpowiadającego fali ugiętej wo-
kół górnej i bocznej krawędzi ekranu [12].  

 
Rys. 1. Rodzaje ekranów ze względu na kształt przekroju poprzecznego: a – pionowe, b – pionowe nadwieszone, c – poziome, d – prosto-
padłościenne, e – klinowe, f –  trapezoidalne, g – cylindryczne lub łukowe [11,12]  
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Podział ekranów akustycznych, ze względu na możliwość 
ochrony budowli i społeczności przed hałasem komunikacyjnym, wy-
różnia: elementy dźwiękochłonno-rozpraszające (zieleń), elementy 
ekranizujące sztuczne (ekrany, budynki) i naturalne (wzgórza) oraz 
elementy dźwiękochłonno-odbijająco-ekranujące (nasypy pokryte 
zielenią) [13]. Inny podział ekranów, ze względu na kształt przekroju 
poprzecznego, przedstawiono na Rysunku 1.  

Jednym z rozwiązań, które wpływa na efektywność ekranu aku-
stycznego jest zastosowanie dodatkowych elementów rozpraszają-
cych, instalowanych na krawędzi szczytowej ekranu. Dzięki temu 
mamy do czynienia z odchyleniem kierunku rozchodzenia się fali aku-
stycznej, a przy zastosowaniu odpowiednich materiałów również z 
dodatkowym jej pochłanianiem. Badane elementy mają różne 
kształty - w formie litery T, Y, trójkątne z zaokrąglonymi krawędziami 
lub jako bryły przestrzenne (prostopadłościany n-kątne) [14]. W ni-
niejszej pracy przedstawiono badania na temat skuteczności ekra-
nów typu „zielona ściana”, z zamontowanymi na krawędzi szczytowej 
elementami dodatkowymi w postaci prostopadłościanów ośmiokąt-
nych, tzw. oktagonalnych reduktorów dźwięku (dyfraktory) – Rysunek 
2.  

 

 
Rys. 2. Oktagonalny reduktor dźwięku 600mm- ściany boczne wyko-
nane z blachy aluminiowej o perforacji ~35%; ich powierzchnia wy-
nosiła 1,825 m2 

2. LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIAROWYCH 

Badania skuteczności ekranu akustycznego wykonano w są-
siedztwie pasa drogowego nowo remontowanego odcinka drogi kra-
jowej nr 79. Jest to droga międzyregionalna jednojezdniowa, klasy 
GP, przebiegająca z centralnej przez południowo-wschodnią do po-
łudniowej części kraju. Na badanym odcinku droga jest jednojez-
dniowa, z dwoma przeciwnymi pasami ruchu, o szerokości 4m każdy, 
z pochyleniem 1% w kierunku południowo-wschodnim. Ekran typu 
„zielona ściana” wykonano z paneli dźwiękochłonno-dźwiękoizolacyj-
nych. Zlokalizowany on został po stronie południowej i południowo-
zachodniej drogi. Wysokość ekranu akustycznego 4m. Dodatkowo 
na ekranie zamontowano dwa typy dyfraktorów w postaci oktagonal-

nych reduktorów dźwięku o średnicy  600mm i  280mm.  

3. METODYKA BADAŃ 

Badania zostały wykonane zgodnie z normą PN-ISO 
10847:2002 „Akustyka. Wyznaczanie „in situ” skuteczności zewnętrz-
nych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów” [15]. Dla istnieją-
cego ekranu zastosowano metodę pomiaru pośredniego. Prowa-
dzono jednoczesny pomiar poziomów ciśnień akustycznych 
w punkcie odniesienia Lref i w punkcie odbioru Lr, przy czym punkt 
odniesienia został tak dobrany, by ekran w minimalnym stopniu wpły-
wał na dźwięk od danego źródła, a punkt odbioru był zlokalizowany 
na takim odcinku drogi, gdzie nie było ekranu. Pomiar przeprowa-
dzono dwukrotnie (Rysunek 3): 

1. dla sytuacji „po” instalacji, mierząc poziomy ciśnień: w punkcie 
odniesienia Lref,A i w punkcie odbioru Lr,A. W tym wypadku punkt 
odniesienia znajdował się 3,3 m nad ekranem, a punkt odbioru 
oddalono o 3,7 m w płaszczyźnie poziomej i w linii prostej od 
drogi i punktu odniesienia. Wysokość punktu odbioru ustalono 
na 1,2 m; 

2. dla sytuacji „przed” instalacją, mierząc poziomy ciśnień:  
w punkcie odniesienia Lref,B i w punkcie odbioru Lr,B. Pomiary 
przeprowadzono po drugiej stronie drogi krajowej numer 79, 
gdzie żaden ekran nie jest zamontowany. Wysokość punktów 
pomiarowych i ich odległość od krawędzi drogi odpowiadała 
punktom „po” instalacji ekranu drogowego. 
 

 
Rys. 3. Punkty pomiarowe: Lref,A - punkt odniesienia „po instalacji; Lr,A 
- punkt odbioru „po instalacji”; Lref,B - punkt odniesienia „przed insta-
lacją”; Lr,B - punkt odbioru „przed instalacją”; PPtła - Punkt pomiaru tła 
akustycznego. Oznaczenia zgodne z p. 6.2 PN-EN ISO 10847:2002 

 
Zgodnie z normą PN-ISO 10847:2002 przyjęto wartość współ-

czynników korekcyjnych, uwzględniając rodzaj usytuowania punktu 
odbioru (Cr i Cr’) równy zero. Wartości różnic poziomów ciśnień aku-
stycznych między punktami odniesienia i odbioru, dla sytuacji „przed” 
i „po” instalacji wyznaczono ze wzorów: 
 

dBCLLL rBrBrefB ),( ,,   (1) 

dBCLLL rArArefA ),'( ,,   (2) 

 
a wartość skuteczności ekranu drogowego w danej konfiguracji na 
podstawie zależności: 
 

dBLLD BAIL ,'   (3) 

 
gdzie: 
Lref,A; Lref,B – poziom ciśnienia „po instalacji” i „przed instalacją”  
w punkcie odniesienia, 
Lr,A; Lr,B – poziom ciśnienia „po instalacji” i „przed instalacją”  
w punkcie odbioru, 
LB tła; LA tła – poziom ciśnienia tła, dla sytuacji „po instalacji”  
i „przed instalacją”, 
Cr, Cr’ – współczynnik korekcyjny uwzględniający rodzaj usytuowania 
punktu odbioru, dla powierzchni swobodnej Cr=0, dla powierzchni od-
bijającej C`r=6 dB; w przypadku realizowanych badań przyjęto, że 
Cr=0. 

Do pomiarów wykorzystano analizatory: 2250 firmy Brüel & Kjær 
oraz 912 firmy Svantek. Sprzęt był kalibrowany przed pomiarem i po 
jego zakończeniu kalibratorem 4231 firmy Brüel & Kjær (Lpref: 
93,99dB dla 1000Hz w warunkach odniesienia t=23ºC, RH=50% i 
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Patm=1013,25hPa). Mikrofony w czasie pomiarów były zabezpie-
czone osłonami przeciwwietrznymi. Rejestrowano średnie poziomy A 
ciśnienia akustycznego w zapisie ciągłym i widma  
w pasmach o szerokości 1/3 oktawy, przy czym czas zapisu był do-
stosowany do charakteru pracy źródła dźwięku.  

Podczas pomiarów pogoda była słoneczna, bez opadów desz-
czu. W czasie ich wykonywania monitorowano również warunki śro-
dowiskowe, przy czym prędkość wiatru nie przekraczała 4m/s, tem-

peratura oscylowała w granicach 14-16C, ciśnienie barometryczne 
wynosiło około 977hPa, a wilgotność 88-90%. Pomiary przeprowa-
dzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji 
lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, 

linią tramwajową, lotniskiem lub portem. 

4. WYNIKI POMIARÓW I WNIOSKI 

Pomiary były wykonywane w tym samym czasie, na jednorod-
nym odcinku drogi. Uzyskane wartości zestawiono w Tabeli 1. Sytu-
ację „przed instalacją” badano w miejscu, gdzie żaden ekran nie był 
posadowiony (po drugiej stronie drogi). Sytuację „po instalacji” ba-
dano w miejscu, gdzie ekran był zamontowany oraz po dobudowaniu 
dyfraktorów oktagonalnych o dwóch średnicach 600mm i 280mm.  

 
Tab. 1. Wyniki pomiarów ekranu akustycznego typu „zielona ściana” 

oraz z zamontowanymi dyfraktorami oktagonalnymi. 

1. ekran typu "zielona ściana" 

  

"przed instalacją" "po instalacji" 

LB tła Lref,B Lr,B Cr ΔLB LA tła Lref,A Lr,A Cr ΔLA 

dB 

bez korekcji na tło 45,7 64,9 57,1 0 - 45,7 71,5 54 0 - 

z korekcją na tło: - 64,9 57,1 - 7,7 - 71,5 53 - 18,5 

D ekranu  
DIL‘_EK=ΔLA-ΔLB 11 

2. ekran z zamontowanym oktagonalnym reduktorem 280mm 

bez korekcji na tło: 45,7 64,9 57,1 0 - 45,7 70,9 53,2 0 - 

z korekcją na tło: - 64,9 57,1 - 7,7 - 70,9 52,2 - 18,8 

D ekranu z okta-
gonem 600mm  

DIL'_EK1=ΔLA-ΔLB 11 

3. ekran z zamontowanym oktagonalnym reduktorem dźwięku 600mm 

bez korekcji na tło: 45,7 64,9 57,1 0 - 45,7 71,2 51,1 0 - 

z korekcją na tło: - 64,9 57,1 - 7,7 - 71,2 50,1 - 21,1 

D ekranu z okta-
gonem 280mm 

DIL'_EK2=ΔLA-ΔLB 13 

 
Pozwoliło to na wyznaczenie skuteczności akustycznej ekranu 

w trzech postaciach:  
1. ekran typu „zielona ściana”; 

2. ekran typu „zielona ściana” z zamontowanymi na szczycie okta-

gonalnymi reduktorami dźwięku 280 mm; 
3. ekran typu „zielona ściana” z zamontowanymi na szczycie okta-

gonalnymi reduktorami dźwięku 600 mm. 
 
Ponieważ pomiary dla wszystkich trzech konfiguracji wykonano 

w tym samym miejscu (reduktory oktagonalne były montowane spe-
cjalnie na potrzeby niniejszych badań), w krótkim przedziale czasu 
(w tym samym dniu), można porównać wartości uzyskanych skutecz-
ności, tym bardziej że warunki metorologiczne w trakcie wykonywa-
nia badań były podobne. Pozwala na to punkt 1 normy PN-ISO 
10847:2002. Wartości skuteczności akustycznej zebrano  
w Tabeli 2. Norma PN-ISO 10847:2002 pozwala na wyznaczanie „in 
situ” skuteczności ekranów jednak wymaga, by obliczona wartość 
skuteczności ekranu była zaokrąglona do najbliższej liczby całkowi-
tej. Porównanie w tym przypadku jest utrudnione, ze względu na uzy-
skanie bardzo zbliżonych wartości. W związku z tym podano wartości 
skuteczności ekranów z dokładnością do jednej cyfry po przecinku. 
Dodatkowo wskazane w Tabeli 2 wartości skuteczności akustycznej 
badanych ekranów mają również niepewność rozszerzoną, na którą 
składa się niepewność przyrządów pomiarowych oraz niepewność 
pomiarów. 

 
Tab. 2. Skuteczność akustyczna ekranu akustycznego typu „zielona 

ściana” oraz z zamontowanymi dyfraktorami oktagonalnymi 

opis ekranu 
oznaczenie wy-
znaczonego pa-

rametru 

wartość wy-
znaczonej 

skuteczności 
ekranu* 

wartość wy-
znaczonej 

skuteczności 
ekranu* 

dB dB 

ekran typu  
„zielona ściana” 

DIL’_EK  
Ekranu „zie-
lona ściana” 

11±0,7 10,7 

ekran typu „zielona ściana”  
z oktagonalnymi reduktorami 

dźwięku Φ600 

DIL’_EK1 

Ekranu „zie-
lona ściana” z 

oktagonem 
600mm 

13±1,0 13,3 

ekran typu „zielona ściana”  
z oktagonalnymi reduktorami 

dźwięku Φ280 

DIL’_EK2 

Ekranu „zie-
lona ściana” z 

oktagonem 
280mm 

11±0,9 11,0 

*Wynik wyznaczony zgodnie z normą PN-ISO 10847:2002 i uwzględniający nie-

pewność rozszerzoną u95, zaokrąglony o jedną cyfrę po przecinku. 
 

Dzięki temu możliwe jest stwierdzenie, że dla danej konfiguracji 
warunków przestrzennych i dla danego ekranu akustycznego, zasto-
sowanie dodatkowo: 
1. oktagonalnych reduktorów dźwięku Φ600 zwiększa skuteczność 

istniejącej konstrukcji ekranu typu „zielona ściana”  
o (DIL’_EK1 - DIL’EK) = (2,6±1,3) dB 

2. oktagonalnych reduktorów dźwięku Φ280 zwiększa skuteczność 
istniejącej konstrukcji ekranu typu „zielona ściana”  
o (DIL’EK2 - DIL’EK) = (0,3±1,1) dB 
Niepewność rozszerzoną u95 dla powyższych wartości wyzna-

czono, jako niepewność o rozkładzie prostokątnym, złożoną  
z dwóch wartości - niepewności rozszerzonych odpowiednich sku-
teczności ekranów. 

PODSUMOWANIE 

Oktagonalne reduktory dźwięku są jednymi z najczęściej monto-
wanych elementów na górnych krawędziach ekranów akustycznych 
zakrzywionych (zagiętych) lub prostych. Są to urządzenia pozwala-
jące na dalszą redukcję poziomu natężenia dźwięku, dzięki efektowi 
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absorpcji hałasu ugiętego na górnej krawędzi ekranu. Akustyczna 
efektywność ekranów dźwiękochłonnych jest bezpośrednio powią-
zana z energią dźwięku ugiętą przez górną krawędź, w wyniku czego 
fala akustyczna ulega rozproszeniu. Zainstalowanie oktagonu po-
zwala dodatkowo zredukować wysokość ekranu, przy zachowaniu 
tego samego efektu akustycznego. Skuteczność akustyczna została 
określona na podstawie normy PN ISO 10847:2002, w której porów-
nano efektywności tłumienia ekranów akustycznych tej samej wyso-
kości, z zainstalowanymi dwoma rodzajami oktagonów i bez nich. 
Ekran z zainstalowanym reduktorem oktagonalnym otrzymał wyniki 
lepsze o średnio 1-3 dB, w zależności od średnicy oktagonu, przy 
czym oktagon o średnicy 600mm wykazywał większą efektywność, 
ze względu na swoje parametry konstrukcyjne. 
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Noise road and effectiveness of noise barrier with octagonals 
sound reductors 

The mail goal of article was the impact mounted of the 

edge of noise barrier elements on the effectiveness of damping 

of the noise barrier. The study was conducted according to the 

standard ISO 10847:2002 "Acoustics. Determination "in situ" 

the effectiveness of external noise barriers of all kinds. " Two 

types of these elements as a octagonal with different diameters 

280mm and 600mm were used. The octagons elements were 

made from perforated aluminum sheets and filled mineral 

wool. Installing these elements can reduce the height of the 

screen while maintaining the same or better effect sound. The 

noise barrier with installed  element like octagons received 

better results in damping by an average of 1-3 dB, depending 

on the diameter of the octagon. 
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