
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (148) 2008 
B U I L D I N G R E S E A R C H INSTITUTE - Q U A R T E R L Y No 4 (148) 2008 

Anna lżewska* 

NOWE USTALENIA NORMALIZACYJNE 
W AKUSTYCE BUDOWLANEJ 

W artykule omówiono zakres i stan normalizacji w dziedzinie akustyki budowlanej. Przedstawio-
no również program prac prowadzonych w Komitetach Technicznych CEN/TC126 i ISO/TC43/SC2 
oraz wynikające z niego kierunki przyszłych prac badawczych. 

1. Wstęp 

Podstawowym celem normalizacji w zakresie akustyki budowlanej jest stworzenie 
warunków do spełnienia wymagania podstawowego nr 5 „Ochrona przed hałasem" 
zawartego w dyrektywie 89/106/EEC dotyczącej wyrobów budowlanych oraz w polskim 
Prawie budowlanym. 

Aby znormalizować w sposób właściwy ochronę przed hałasem, konieczne jest 
określenie: 

1) parametrów, za pomocą których ustala się i ocenia właściwości akustyczne 
wyrobów i obiektów budowlanych oraz warunki akustyczne w środowisku, 

2) metod pomiarowych i obliczeniowych służących do wyznaczania parametrów 
akustycznych, 

3) wymagań, jakim powinny odpowiadać budynki i ich otoczenie. 
Wymagania akustyczne dotyczące budynków i środowiska zewnętrznego są określa-

ne przez poszczególne państwa i dość zróżnicowane, w zależności od możliwości 
ekonomicznych danego kraju. 

Parametry oceny oraz metody ich wyznaczania są normalizowane na poziomie 
ogólnoświatowym lub europejskim, w ramach prac Komitetów Normalizacyjnych ISO/TC 
43/SC2 „Akustyka Budowlana" i CEN/TC 126 „Właściwości akustyczne wyrobów budow-
lanych i budynków". 

Wdrożeniem norm EN/ISO do normalizacji polskiej zajmuje się Komitet Techniczny 
PKN nr 253 „Akustyka architektoniczna", który współpracuje z wymienionymi komi-
tetami. 

* dr - Zakład Akustyki ITB 
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2. Działalność komitetów ISO/TC 43/SC2 „Akustyka budowlana" 
i CEN/TC 126 „Właściwości akustyczne 
wyrobów budowlanych i budynków" 

Analiza obecnych planów pracy obu Komitetów Technicznych związanych z działal-
nością normalizacyjną w dziedzinie akustyki budowlanej CEN/TC 126 i ISO/TC43/SC2 
oraz podjętych ostatnio rezolucji pozwala stwierdzić, że nastąpił wyraźny podział zadań 
pomiędzy tymi komitetami. 

Najważniejszym obecnie celem CEN/TC126 jest opracowanie uściślonych procedur 
badawczych stosowanych przy określaniu właściwości akustycznych produktów budow-
lanych (tzw. testcode). Sprawa ta okazała się szczególnie istotna dla rynku europejskie-
go w związku z wprowadzeniem zharmonizowanych norm produktów i wynikającym stąd 
obowiązkiem znakowania ich znakiem CE. Podjęcie tego typu zadań wymaga od 
Komitetu Technicznego CEN/TC126 nawiązania ściślejszej niż dotychczas współpracy 
z Komitetami Technicznymi opracowującymi normy dotyczące produktów. 

Pierwszą grupą roboczą - powołaną na początku 2005 r. wspólnie przez CEN/TC126 
(Akustyka) i CEN/TC 129 (Szkło budowlane) - była grupa opracowująca test codes dla 
szyb. Potrzeba podjęcia tego zadania wynikła z niezadawalających wyników badań 
międzylaboratoryjnych przeprowadzonych w 2003 r. w sześciu największych notyfiko-
wanych laboratoriach europejskich. Znacząco różne wyniki pomiarów stały się przyczyną 
niepokoju nie tylko osób odpowiedzialnych za badania, lecz również producentów. 

Z podobnych powodów w 2006 r. powołano wspólnie z CEN/TC 241 „Płyty gipsowe 
na szkielecie stalowym" i CEN/TC88 „Materiały do izolacji cieplnej" nową grupę roboczą 
CEN/TC 126/WG9, której zadaniem jest opracowanie test codes dla lekkich przegród 
szkieletowych. Ze względu na stosunkowo duże doświadczenie w ocenie właściwości 
akustycznych tego typu przegród, do prac w ramach tej grupy został zgłoszony przed-
stawiciel ITB. 

Kolejnym zadaniem CEN/TC 126, podjętym w 2007 r., jest opracowanie test codes dla 
sufitów podwieszonych. Zadanie to, realizowane przez grupę roboczą CEN/TC126AA/G11, 
zostanie podobnie jak w poprzednich przypadkach poprzedzone wykonaniem testu 
międzylaboratoryjnego. 

Komitet ISO/TC43/SC2 wraz z grupami roboczymi kontynuuje prace nad nowymi 
metodami pomiarowymi, a także zajmuje się rewizją norm dotychczas ustanowionych, 
w tym przede wszystkim serią norm EN ISO 140 określającą wymagania dotyczące 
konstrukcji laboratoriów akustycznych i niepewności wyników pomiarów oraz opisującą 
większość metod pomiarowych z dziedziny akustyki budowlanej. 

Początkowo nowelizacji miały być poddane wszystkie części z serii norm EN IS0140 
obejmującej metody pomiarowe stosowane zarówno w laboratorium, jak i w budynku. 
Na posiedzeniu Komitetu Technicznego ISO/TC43/SC2 zdecydowano, że seria ta, 
nazwana „EN ISO 10140", będzie początkowo dotyczyła jedynie pomiarów laboratoryj-
nych i składała się z pięciu części: 

Cz 1. Wymagania dla stanowisk pomiarowych, 
Cz 2. Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych, 
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Cz. 3. Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych, 
Cz. 4. Procedury pomiarowe i wymagania, 
Cz. 5. Test codes. 
Ponieważ struktura normy okazała się niezbyt jasna (negatywne oceny przekazała 

Szwecja i Austria), w 2007 r. powstała druga wersja projektów norm, w której poprawiono 
przedmowę do poszczególnych jej części oraz wprowadzono dodatkowe definicje 
nowych parametrów oceny akustycznej (nie występujących dotychczas w istniejącej serii 
norm ISO 140), a także komentarze dotyczące między innymi wymagań, jakie mają 
spełniać laboratoria. 

Prace nad normami EN ISO 10140 mają szczególne znaczenie - seria ta stanowi 
bowiem podstawę działania notyfikowanych laboratoriów akustycznych w dziedzinie 
akustyki budowlanej. Wszelkie wprowadzone zmiany i uzupełnienia mają obowiązywać 
przez następne lata i będą miały bezpośredni wpływ na działalność laboratoriów oraz 
na sposób certyfikacji materiałów i wyrobów budowlanych. 

Bardzo istotną sprawą jest również przeprowadzana obecnie rewizja normy EN IS0140-2 
dotyczącej niepewności pomiarów (w przyszłości ma być ona włączona do części 4 
nowej serii EN ISO 10140). Prace nad projektem normy są realizowane w PTB (Niemcy) 
w ramach grantu przyznanego przez Niemiecki Instytut Budownictwa. Danymi do 
testowania metody są wyniki badań międzylaboratoryjnych prowadzonych w Niemczech 
w latach dziewięćdziesiątych. Wprowadzenie tej normy będzie miało bezpośredni wpływ 
na sposób opracowywania wyników pomiarów oraz na sposób klasyfikowania pod 
względem akustycznym materiałów i wyrobów budowlanych. 

Szczegółowy program prac normalizacyjnych CEN/TC126 i ISO/TC43/SC2 przedsta-
wiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Program prac normalizacyjnych prowadzonych w ramach CEN/TC 126 i ISO/TC43/SC2 
(stan: grudzień 2007) 
Table 1. Program of normalization works carried out within a framework of CEN/TC126 and 
ISO/TC43/SC2 (state for December 2007) 

Nr EN, EN ISO, 
ISO Tytuł dokumentu normalizacyjnego Nr WG Prowadzący 

CEN/ISO 

EN ISO 140-2 
rewizja 

Akustyka - Pomiary izolacyjności 
akustycznej w budynkach i elementów 
budowlanych 
Część 2: Wyznaczenie, weryfikacja 
i stosowanie dokładności wyników 

ISO-WG18 ISO 

ISO 10140-1 

Akustyka - Wyznaczanie izolacyjności 
akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych 
Część 1: Laboratoryjne stanowiska 
badawcze 

ISO-WG18 
CEN-WG 1 ISO 

ISO 10140-2 

Akustyka - Wyznaczanie izolacyjności 
akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych 
Część 2: Zasady pomiaru izolacyjności 
od dźwięków powietrznych 

ISO-WG18 
CEN-WG1 ISO 

39 



Nr EN, EN ISO, 
ISO Tytuł dokumentu normalizacyjnego Nr WG Prowadzący 

CEN/ISO 

ISO 10140-3 

Akustyka - Wyznaczanie izolacyjności 
akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych 
Część 3: Zasady pomiaru izolacyjności 
od dźwięków uderzeniowych 

ISO- WG 18 
C E N - W G 1 ISO 

ISO 10140-4 

Akustyka - Wyznaczanie izolacyjności 
akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych 
Część 4: Procedury pomiarowe i wy-
magania 

ISO-WG18 
CEN-WG1 ISO 

ISO 10140-5 

Akustyka - Wyznaczanie izolacyjności 
akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych 
Część 5: Zasady kodowania wyników 
pomiarów (tzw. testcode) 

ISO-WG18 
CEN - WG9 
CEN-WG11 

ISO 
CEN 
CEN 

EN xxxxx Pomiary laboratoryjne hałasu kroków 
na podłodze CEN-WG1 CEN 

EN 12354-1 
nowelizacja 

Akustyka budowlana - Określanie 
właściwości akustycznych budynków 
na podstawie właściwości elementów 
Część 1: Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych między pomieszczeniami 

C E N - W G 2 CEN 

EN 12354-2 
nowelizacja 

Akustyka budowlana - Określanie 
właściwości akustycznych budynków 
na podstawie właściwości elementów 
Część 2: Izolacyjność od dźwięków 
uderzeniowych między pomieszczeniami 

C E N - W G 2 CEN 

EN 12354-3 
nowelizacja 

Akustyka budowlana - Określanie 
właściwości akustycznych budynków 
na podstawie właściwości elementów 
Część 3: Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych przenikających z zewnątrz 

C E N - W G 2 CEN 

EN 12354-4 
nowelizacja 

Akustyka budowlana-Określanie 
właściwości akustycznych budynków 
na podstawie właściwości elementów 
Część 4: Przenikanie dźwięku z pomiesz-
czenia na zewnątrz 

C E N - W G 2 CEN 

EN 12354-5 

Akustyka budowlana - Określanie 
właściwości akustycznych budynków 
na podstawie właściwości elementów 
Część 5: Hałas od wyposażenia 
technicznego i instalacji 

CEN - WG2 CEN 

EN ISO 10848-4 

Akustyka - Pomiary laboratoryjne 
przenoszenia bocznego dźwięków 
powietrznych i uderzeniowych między 
przylegającymi pomieszczeniami 
Część 4: Inne przypadki 

C E N - W G 6 
ISO-WG17 CEN 
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Nr EN, EN ISO, 
ISO Tytuł dokumentu normalizacyjnego Nr WG Prowadzący 

CEN/ISO I 

EN 15657-2 
Akustyka - Pomiar laboratoryjny hałasów 
powietrznych i materiałowych od urządzeń 
zamocowanych na ścianach i stropach 
Część 2: Inne przypadki 

CEN-WG7 CEN 

EN ISO 3822-1/ 
/AM1 

Akustyka - Badania laboratoryjne emisji 
hałasu armatury i wyposażenia stosowa-
nego w instalacji wodnej 
Część 1: Metoda pomiaru 
Dodatek 1: Niepewność pomiaru 

CEN-WG7 CEN 

ISO 3382-1 
Akustyka - Pomiary parametrów akustycz-
nych pomieszczenia 
Część 1: Specjalne pomieszczenia 

ISO-WG19 
CEN-WG8 ISO 

ISO 3382-2 
Akustyka - Pomiary parametrów akustycz-
nych pomieszczenia 
Część 2: Zwykłe pomieszczenia 

ISO-WG19 
CEN - WG8 ISO 

ISO 3382-3 
Akustyka - Pomiary parametrów akustycz-
nych pomieszczenia 
Część 3: Pomieszczenia typu openspace 

ISO-WG19 
C E N - W G 8 ISO 

ISO 17497-3 
Akustyka budowlana - Metody pomiaru 
współczynnika scatteringu powierzchni 
Częć 3: Metody obliczeń współczynnika 
scatteringu i rozproszenia 

ISO-WG25 ISO 

ISO 17497-4 
Akustyka budowlana - Metody pomiaru 
współczynnika scatteringu powierzchni 
Część 4: Pomiar w terenie współczynnika 
scatteringu 

ISO-WG25 ISO 

3. Nowe normy europejskie związane z akustyką budowlaną 
wprowadzone do normalizacji polskiej 

W tablicy 2 przedstawiono wykaz norm z dziedziny akustyki budowlanej ustanowio-
nych w latach 2006-2007. Na uwagę zasługuje fakt wprowadzenia do normalizacji 
polskiej PN-EN ISO 10052:2007 dotyczącej uproszczonej metody pomiarów izolacyjno-
ści akustycznej między pomieszczeniami w budynku, służącej przede wszystkim do 
pomiarów kontrolnych jakości akustycznej budynku. Prezentowana w normie metoda 
daje bowiem możliwość przeprowadzenia stosunkowo dużej liczby pomiarów i statysty-
cznej oceny jakości budynku. Procedura taka jest już dość powszechnie stosowana w Niem-
czech i we Francji przy odbiorach technicznych budynków. 

Z punktu widzenia praktyki pomiarowej stosowanej w laboratoriach akustycznych 
istotne znaczenie mają dodatki do norm PN-EN ISO 140-1:1999/A1:2007 i PN-EN 
20140-3:1999/A1:2007, precyzujące warunki montażu próbek w otworze badawczym, 
oraz seria norm PN EN ISO 10848 dotycząca pomiarów przenoszenia bocznego, co ma 
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zastosowanie między inymi przy ocenie właściwości akustycznych sufitów podwieszo-
nych i podniesionych podłóg. 

Tablica 2. Wykaz norm PN-EN i PN-EN ISO z zakresu akustyki budowlanej, ustanowionych w latach 
2006-2007 
Table 2. List of PN-EN and PN-EN ISO standards from the scope of building acoustic, laid down 
within a period of 2006-2007 
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4. Proponowane kierunki prac badawczych 

Analiza zakresu prac normalizacyjnych prowadzonych 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 dotyczących: 

• analizy czynników mających wpływ na jakość wyników pomiarów izolacyjności 
akustycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w nowej serii norm pomiarowych 
EN ISO 10140, oraz wdrożenia nowych procedur (instrukcji) pomiarowych w Laborato-
rium Akustycznym ITB, 

• porównania metod obliczeniowych (wg prEN 12354-5) oraz pomiarowych (wg 
PN-EN ISO 16032:2006 i PN EN ISO 10052:2007) obejmujących wyznaczanie poziomu 
hałasu od urządzeń technicznych w budynku, 

• pomiarowej weryfikacji metod obliczeniowych z zakresu izolacyjności akustycznej 
w budynkach (w związku z rewizją serii norm EN 12354, części 1-4, realizowaną w ramach 
grupy roboczej CEN/TC126/WG2). 

Możliwość prezentowania własnych wyników badań w proponowanym wyżej zakresie 
znacznie zwiększyłoby prestiż Instytutu, którego pracownicy są członkami grup robo-
czych CEN/TC126 i ISO/TC43/SC2. 

NEW STANDARDISED ASSIGNMENTS IN BUILDING ACOUSTIC 

Summary 

The paper presents the scope and the state of the normalization on the field of building acoustic. 
The program of work carried out within a framework of Technical Committees CEN/TC126 and 
ISO/TC43/SC2 as well the directions of future research coming from this program have been shown. 

Praca wpłynęła do Redakcji 25 VI 2008 
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