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STAN NORMALIZACJI W DZIEDZINIE AKUSTYKI 
BUDOWLANEJ 

W referacie o mówiono zakres i stan normalizacji w dziedzinie akustyki budowlanej. Przedstawiono 
również program prac prowadzonych w Komitetach Technicznych CEN/TC126 i ISO/TC43/SC2 oraz 
wynikające z niego kierunki przyszłych prac badawczych. 

1. Działalność Komitetów Technicznych CEN/TC126 
i ISO/TC43/SC2 

W 2005 r. odbyły się posiedzenia obu Komitetów Technicznych związanych z działalno-
ścią normalizacyjną w dziedzinie akustyki budowlanej - CEN/TC 126 .Akustyczne 
właściwości produktów budowlanych i budynków" oraz ISO/TC43/SC2 „Akustyka bu-
dowlana". Plany pracy oraz podjęte ostatnio rezolucje wskazują na wyraźny podział 
zadań, jaki ostatnio zarysował się w ich działalności. 

Najważniejszym obecnie celem CEN/TC126 jest opracowanie uściślonych procedur 
badawczych stosowanych przy określaniu właściwości akustycznych produktów budow-
lanych (tzw. test code). Sprawa ta okazała się szczególnie istotna dla rynku europejskie-
go w związku z wprowadzeniem zharmonizowanych norm produktów i znakowaniem 
znakiem CE. Podjęcie tego typu zadań wymaga od Komitetu Technicznego CEN/TC126 
podjęcia ściślejszej niż dotychczas współpracy z Komitetami Technicznymi ds. produktów. 

Pierwszą grupą roboczą, powołaną na początku 2005 r. wspólnie przez CEN/TC 126 
(Akustyka) i CEN/TC 129 (Szkło budowlane), jest grupa opracowująca test codes dla 
szyb. W ramach tej grupy zorganizowano badania międzylaboratoryjne, w których weźmie 
udział 16 laboratoriów europejskich, w tym Laboratorium Akustyczne ITB (zakończenie 
prac jest planowane w marcu 2006 r.). Przygotowanie tego zadania było poprzedzone 
wnikliwą analizą wpływu różnych czynników środowiskowych i metodologicznych (mon-
taż, warunki wytwarzania pola akustycznego w komorach, właściwości komór badaw-
czych) na powtarzalność i odtwarzalność wyników pomiarów Udział ITB w tym przedsię-
wzięciu wydaje się bardzo wskazany, daje bowiem możliwość weryfikacji stosowanych 
metod oraz jakości uzyskiwanych wyników pomiarów w tak szerokim, liczącym się w Eu-
ropie, gronie laboratoriów. 

* dr - adiunkt w Zakladzie Akustyki ITB 
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Kolejnym zadaniem CEN/TC 126, podjętym wspólnie z CEN/TC 241 «Płyty gipsowe 
na szkielecie stalowym" i CEN/TC88 „Materiały do izolacji cieplnej", jest opracowanie 
test codes dla lekkich ścian na kształtownikach stalowych. W tym celu - zgodnie z pod-
jętą na ostatnim posiedzeniu CEN/TC126 rezolucją - zostanie utworzona nowa grupa 
robocza pcd przewodnictwem przedstawiciela Francji. Wskazane jest. aby w pracach 
tej grupy uczestniczył przedstawiciel ITB - ze względu na stosunkowo duże doświad-
czenie specjalistów z Instytutu w ocenie właściwości akustycznych tego typu przegród. 

Działalność Komitetu ISO/TC43/SC2 koncentruje się na opracowaniu nowych norm 
pomiarowych oraz na przebudowie serii norm EN ISO 140 Laboratoryjne pomiary 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, składających się z pięciu części: 

Część 1: Wymagania dla stanowisk pomiarowych, 
Część 2. Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych, 
Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych, 
Część 4: Procedury pomiarowe i wymagania, 
Część 5: Test codes. 
Seria ta stanowi podstawę działania notyfikowanych laboratoriów akustycznych w dzie-

dzinie akustyki budowlanej. Wszelkie wprowadzone zmiany i rozszerzenia będą obowią-
zywać przez następne lata, wpływając bezpośrednio na działalność Zakładu Akustyki 
i Laboratorium Akustycznego ITB. Wprowadzenie nowych norm pomiarowych wiąże się 
ponadto ze zmianami w zakresie akrodytacji i notyfikacji Laboratorium Akustycznego 
ITB. 

Istotną sprawą jest również przeprowadzana obecnie rewiz;a normy EN ISO 140-2 
dotyczącej niepewności pomiarów (w przyszłości ma być ona włączona do części 4. ww. 
serii). Prace nad projektem normy są realizowane w PTB (Niemcy) w ramach grantu 
przyznanego przez Niemiecki Instytut Budownictwa. Przy testowaniu metody wykorzy-
stuje się wyniki badań międzylaboratoryjnych prowadzonych w Niemczech w latach 
dziewięćdziesiątych. Opracowano budżet niepewności, składający się z 16 składników, 
których wartości zostały oszacowane na podstawie badań. Wprowadzenie tej normy jako 
EN ISO będzie miało bezpośredni wpływ na sposób opracowywania wyników pomiarów 
wykonywanych w Zakładzie Akustyki i Laboratorium Akustycznym ITB. 

2. Stan polskiej normalizacji w dziedzinie akustyki 
budowlanej na tle normalizacji europejskiej i światowej 

Stan normalizacji w dziedzinie akustyki budowlanej przedstawiono w tablicy 1. Zesta-
wiono w niej normy ustanowione jako EN, EN ISO lub ISO, podając jednocześnie 
informacje na temat stanu ich wprowadzenia do normalizacji polskiej. 

W roku 2005 ustanowiono osiem norm międzynarodowych (w tym siedem ratyfikowa-
nych przez CEN). Cztery z nich zostały ustanowione w 2005 r. jako PN metodą uznaniową 
(w wersji oryginalnej), jedna została przetłumaczona na język polski i jest w trakcie 
ankietyzacji. W tym samym roku zostały również przetłumaczone i ustanowione jako PN 
trzy normy ratyfikowane przed 2004 r. (tj. przed przystąpieniem Polski do CEN). 
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Tablica 1. Normy ratyfikowane jako EN, EN ISO Iub ISO oraz stan polskiej normalizacji 
(stan - listopad 2005 r.) 
Table 1. Ratified EN. EN ISO or ISO standards and the state of polish standardization (stage -
november 2005), 

69 



70 



71 



72 



W tablicy 2 przedstawiono plan prac normalizacyjnych prowadzonycn w ramach CEN 
i ISO. Obecnie jest w przygotowaniu 20 nowych dokumentów, z których 14 ma szcze-
gólne znaczenie. Dziewięć z nich należy bowiem do najważniejszej serii norm pomiaro-
wych EN ISO 140 stosowanej w akustyce budowlanej, trzy dotyczą metod wyznaczania 
wskaźników oceny akustycznej elementów budowlanych, dwie - pomiaru czasu pogłosu 
w pomieszczeniach. Wprowadzenie ich w możliwie najkrótszym czasie do normalizacji 
pclskiej jest konieczne, ncrmy te bowiem stanowią podstawę działalności w dziedzinie 
akustyki budowlanej, w tym - w zakresie badań aprcbacyjnych i certyfikacyjnych 
materiałów i wyrobów budowlanych. 

Tablica 2. Prcg ram prac normalizacyjnych prowadzonych w ramach CEN/TC 126 i ISO/TC43/SC2 
(stan - listopao 2005 r.) 
Table2. Programme otstand£rdizat ionworkconductedbyCEN/TCl26andlSO /TC43/SC2 (stage 
- november2005) 
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3. Proponowane kierunki prac badawczych i rozwojowych 

Analiza zakresu prowadzonych prac normalizacyjnych w ramach Komitetów Techni-
cznych CEN/TC 126 i ISO/TC43/SC2 prowadzi do wniosku, że należy rozważyć możli-
wość podjęcia w Zakładzie Akustyki ITB prac badawczych i rozwojowych obejmujących 
następujące zagadnienia: 

• Przetestowanie procedur badawczych, zgodnych z nową serią norm pomiarowych 
EN ISO 10140, części 1-5, 

• Metoda pomiaru hałasu od kroków na stropach (nowe zadanie grupy CEN-WG1), 
• Weryfikacja pomiarowa metod obliczeniowych dotyczących izolacyjności akustycz-

nej w budynkach (w związku z rewizją serii norm EN 12354, części 1-4), 
• Porównane metod obliczeniowych (wg prEN 12354-5) oraz pomiarowych (PN-EN 

ISO 16032:2005 i PN EN ISO 10052:2005) poziomu hałasu od urządzeń technicznych 
w budynku. 

W tym miejscu należy podkreślić, że prace normalizacyjne są na ogół związane z ko-
niecznością prowadzenia prac badawczych (dotyczących nowych metod pomiarowych 
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i obliczeniowych, nowych sposobów interpretacji wyników itp.). Możliwość prezentowa-
nia własnych wyników badań znacznie zwiększa prestiż członków grup roboczych. 
Wymaga to zapewnienia odpowiedniego budżetu, pozwalającego na czynne uczestni-
czenie w pracach CEN i ISO zarówno w zakresie tworzenia dokumentów normalizacyjnych, 
jak i prowadzenia związanych z :ą tematyką prac badawczych. 

STATE OF THE STANDARDIZATION ON THE FIELD OF BUILDING ACOUSTIC 

Summary 

The paper presents the scope and the state of the polish standardization on the field of building 
acoustic. The programme of work carried out within a framework of Technical Committees 
CEN/TC 126 and ISO/TC43/SC2 as well as the directions of future research coming from this 
programme have been shown. 

Praca wpłynęła do Redakcji 9 II 2006 


