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SANCO PHON 
I HAŁAS NIE MUSI  JUŻ NAM PRZESZKADZAĆ



Przyjmuje się, że średnio w ostatnim dwudziestoleciu ruch samochodowy, 
lotniczy oraz szynowy w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo, podwoił 
się. Równocześnie bardzo wzrosło obciążenie społeczeństwa hałasem 
powodowanym przez dwa istotne czynniki: poprzez wciąż rosnącą liczbę 
mieszkańców miast oraz związaną z tym rozbudowę nowych terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe.

Obok zmysłu wzroku, słuch ma dla nas ogromne znaczenie w postrzeganiu 
i orientacji w naszym otoczeniu. To, czy coś jest odbierane jako przyjemny 
dźwięk, czy jako zakłócający nasz spokój hałas, zależy od wielu indywi-
dualnych czynników. Niemniej istnieją ograniczenia dotyczące efektów 
dźwiękowych, których nie wolno przekraczać ze względu na ich negatywny 
wpływ na nasze zdrowie. Chodzi nie tylko o bezpośrednie uszkodzenie 
naszego zmysłu słuchu, ale także o efekty fizjologiczne i psychologiczne. 
Hałas ma bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie i wydajność. Może 
wywoływać stres, wpływa na układ sercowo-naczyniowy, zwiększając tym 
samym ryzyko zawału serca. Hałas zakłóca procesy myślowe, utrudnia 
komunikację oraz znacząco utrudnia wypoczynek.
Dlatego izolacja akustyczna w planowaniu i projektowaniu budynków jest 
w chwili obecnej niezwykle ważnym elementem. Dzięki odpowiednio zapro-
jektowanej izolacji akustycznej konstrukcji zasadniczo zostaje ograniczony 
wpływ hałasu w budynkach. Konstrukcje okien i fasad dźwiękoszczelnych 
są w stanie zapewnić przyjemny, niezakłócony pobyt w pomieszczeniach 
mieszkalnych.

Wprowadzenie
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Hałas hałasowi nie równy: poziomu hałasu jest zależny od częstotliwości, 
której źródłem są różne środki transportu.

Zmiany w budowie szyby zespolonej mające wpływ na zwiększenie jej dźwiękochłonności
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Zastosowanie szyby 
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Asymetryczna 
budowa

Zastosowanie szyby 
laminowanej ze specjalną 
folią dźwiękochłonną

Przy określaniu ważonej wartości Rw w dB nie uwzględnia się w specjalny sposób akustycznego oddziały-
wania specyficznych źródeł dźwięku takich jak hałas uliczny, spowodowany przez samoloty czy też hałas 
występujący w mieszkaniach. Wartości dopasowujące C i Ctr uwiarygodniają ważone wartości tłumienia 
poprzez korektę wartości powodujących hałas, które są charakterystyczne dla pewnych standardowych 
uwarunkowań. Wartość C dostarcza nam dodatkowych informacji odnoszących się do właściwości 
przeszklenia narażonego na występowanie hałasu o małym udziale niskich częstotliwości takich jak np. 
hałas w mieszkaniu, powodowany przez pociągi, hałas w szkołach, na placach zabaw w przedszkolach, 
itp. Wartość Ctr należy stosować przy ocenie zakłóceń z dużym udziałem niskich częstotliwości takich 
jak np. hałas uliczny o dużym natężeniu ruchu samochodów ciężarowych, hałas powodowany przez 
samoloty lub hałas w dyskotekach. Wartości liczbowe C i Ctr mieszczą się w zakresie od 0 do – 10 dB.

Sposób zapisu przykładowo wygląda następująco: Rw (C; Ctr) = 40 (-1; -5) dB. Wartość tłumienia tego 
elementu budowlanego w stosunku do hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych wynosi 40 dB - 1 dB = 
39 dB zaś w stosunku do hałasu powodowanego przez ruch uliczny 40 dB – 5 dB = 35 dB.

SKUTECZNIE GO REDUKUJEMY. 
ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE PRZECIWKO HAŁASOWI. WYBIERAJĄC WŁAŚCIWE SZYBY

Dźwięk generowany jest przez wibracje mechaniczne. 
W powietrzu są to wahania ciśnienia, które nakłada-
ją się na ciśnienie powietrza atmosferycznego. W 
gazach i cieczach te fale ciśnienia drgają w kierunku 
rozchodzenia się fal (fale podłużne), w ciałach sta-
łych występują również inne bardziej skomplikowane 
formy falowe.

Przedstawianie fali dźwiękowej wraz z wahaniami ciśnienia powietrza

� � � �

Schallquelle
Stimmgabel TrommelfellLuft

Verdichtung

Verdünnung

Schallübertragung SchallempfangŹródło dźwięku 
kamerton

Przenoszenie dźwięku             
w powietrzu

Zagęszczenie

Rozrzedzenie

Odbiór dźwięku 
błona bębenkowa



Tłumienie dźwięku przez szybę zespoloną lub okno uzależnione jest od 
ich formatu. Formatki kwadratowe uzyskują z reguły lepsze wartości niż 
szyby prostokątne. Pomiarów laboratoryjnych szyb zespolonych dokonuje 
się w oparciu o wymiary znormalizowane (1230 x 1480 mm). W zależno-
ści od rodzaju formatki przy wykonywaniu ponownych pomiarów należy 
się liczyć z innymi wynikami wielkości tłumienia. Z punktu widzenia 
ochrony przed hałasem nie ma znaczenia, czy w kierunku źródła dźwięku 
zwrócona jest cieńsza czy też grubsza szyba. Właściwie dobrana kombi-
nacja szkła w jednokomorowej szybie zespolonej, która będzie miała taką 
samą sumaryczną grubość poszczególnych szyb pozwala uzyskać nawet 
lepsze wartości tłumienia niż szyba zespolona dwukomorowa. 

5

Skuteczne tłumienie dźwięku przez szybę zespoloną uzyskuje się 
poprzez odpowiednią kombinację wcześniej przedstawionych działań

SKUTECZNIE GO REDUKUJEMY. 
ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE PRZECIWKO HAŁASOWI. WYBIERAJĄC WŁAŚCIWE SZYBY
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Szelest  
papieru

Tykający zegar

Spokojny ogród

Normalna rozmowa

Przekaz telewizyjny

Przyczyny i konsekwencje występowania hałasu

zwiększenie przestrzeni                           
międzyszybowej

zastosowanie szyb                               
laminowanych VSG

warstwy pośrednie wykonane z  
wysoce odpornej na zerwanie  
folii PVB lub specjalnych folii 

dźwiękochłonnych

asymetryczna budowa

wypełnienie gazami
mieszanka gazów argon/krypton

argon 
krypton



Szyby zespolone SANCO Phon są zbudowane z różnego rodzaju kombi-
nacji szyb laminowanych zawierających specjalne folie dźwiękochłonne. 
Folia łączy ze sobą dwie szyby tworząc nową, gotową do zespolenia 
szybę laminowaną. W zależności od grubości i ilości zastosowanych szyb 
oraz folii szyba zespolona może uzyskać tłumienie dźwięku dochodzące 
do 50 dB. Dodatkowo o szybie zespolonej możemy powiedzieć, że jest 
wielofunkcyjna, gdyż pozwala łączyć ze sobą np. izolacyjność cieplną z 
dźwiękochłonnością.

Wraz z rozwojem technologii produkcji specjalnych folii dźwiękochłonnych 
nastąpił przełom w ofercie szyb zespolonych mogących spełniać coraz 
wyższe wymagania rynku w tym zakresie. Poza tym tego typu szyby 
zespolone łączą ze sobą ochronę przed hałasem z bezpieczeństwem 
oferowanym przez szyby laminowane z tradycyjnymi foliami PVB.

Szyba laminowana z folią dźwiękochłonną

Już na przykładzie zwykłych szyb monolitycznych możemy zauważyć znakomite 
właściwości tłumienia hałasu dzięki zastosowaniu folii dźwiękochłonnej. Przy zasto-
sowaniu zwykłej folii PVB w stosunku do monolitycznego szkła float o tej samej gru-
bości uzyskuje się polepszone tłumienie o 2 dB. Dalej w przedstawionym przykładzie 
zastosowanie laminatu z folią dźwiękochłonną poprawia wartość tłumienia hałasu w 
stosunku do zwykłej szyby float o tej samej grubości, aż o 5 dB.
Poprzez optymalizację doboru grubości szkła oraz ilości folii w szybach zespolonych 
można odpowiednio uzyskać jeszcze lepsze parametry tłumienia dźwięku. Szyby 
zespolone SANCO Phon mają zastosowanie w przeszkleniach montowanych nad 
głową (zgodnych z TRLV) oraz przeszkleniach zabezpieczających przed wypadnię-
ciem (zgodnych z TRAV).
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DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W
TRANSPARENTNYCH ROZWIĄZANIACH ARCHITEKTONICZ NYCH
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31 dB

30 dB

29 dB

Izolacja akustyczna

szkło float
8 mm

VSG
4 – 0.76 – 4

VSG z folią dźwięko-
chłonną SANCO Phon

4 – 0.76 – 4

34 dB

32 dB

37 dB

Tłumienie hałasu przez szkła monolityczne

Przykładowa szyba zespolona: SANCO Phon 41/31

Powłoka ciepłochronna SANCO Plus EN2

Argon

Folia dźwiękochłonna

VSG 44.2 16 6

Przykładowa szyba zespolona: SANCO Phon 46/51

VSG 
55.2

12 6 12 10

DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W
TRANSPARENTNYCH ROZWIĄZANIACH ARCHITEKTONICZ NYCH



Dźwiękochłonność i szyby do domów pasywnych

Szyby zespolone SANCO Plus TRIII E są szczególnie przeznaczone dla 
domów pasywnych i energooszczędnych. 
Szyby te łączą w sobie kilka funkcji, które wpływają skutecznie na 
poprawę warunków życia czy pracy. Oferują bardzo wysoką izolacyj-
ność cieplną, wpływają na pozyskiwanie pasywnej energii słonecznej, 
dają dużo naturalnego światła w pomieszczeniach i oczywiście bardzo 
dobrze chronią przed hałasem.

Dźwiękochłonność i ochrona przeciwsłoneczna

Szyby zespolone ze szkłem z powłokami przeciwsłonecznymi mogą 
również jednocześnie posiadać dobre parametry dźwiękochłonne. 
Należy jednak pamiętać, że ze względu na własności fizyczne i este-
tyczne w przeciwsłonecznych szybach zespolonych bardziej właściwe 
jest stosowanie mniejszych przestrzeni międzyszybowych, co ma 
oczywiście wpływ na uzyskiwane parametry tłumienia niepożądanych 
dźwięków.

Dźwiękochłonność i izolacyjność cieplna

W każdym ogrzewanym pomieszczeniu szczególnie istotna staje się 
skuteczna ochrona przed utratą ciepła. Oprócz tego należy spełniać 
coraz ostrzejsze wymagania przepisów dotyczących oszczędzania 
energii. Należy przy tym pamiętać, że niska wartość U danego prze-
szklenia nie powoduje tylko oszczędności energii, lecz również ozna-
cza wyraźne zwiększenie się komfortu przebywania w pomieszczeniu 
ze względu na wyższą temperaturę powierzchni szyby wewnętrznej. 
W pomieszczeniach mieszkalnych czy biurowych komfort cieplny 
odgrywa w zasadzie najważniejszą rolę. Każdą szybę zespoloną o 
właściwościach dźwiękochłonnych bez problemu można wyposażyć 
w bardzo dobrą ochronę cieplną. Obydwie te funkcje pozwalają się w 
idealny sposób łączyć ze sobą w jednej szybie zespolonej.

Możliwości łączenia różnych funkcji szyb zespolonych są szcze-
gólnie doceniane w obszarze budownictwa prywatnego. Klienci 
coraz częściej obok standardowej już wysokiej izolacyjności 
cieplnej, poszukują szyb zespolonych oferujących jedocześnie 
podwyższoną dźwiękochłonność oraz bardzo wysokie właści-
wości antywłamaniowe zastosowanego szkła. W bezpośrednim 
porównaniu praktycznie zawsze okazuje się, że takie łączenie 
funkcji w ostatecznym rozrachunku jest najkorzystniejszą 
ofertą. Podwyższona izolacyjność cieplna szyb redukuje koszty 
ogrzewania, poczucie bezpieczeństwa dają szyby o zwiększonej 
odporności na włamanie, zaś ochrona przed hałasami na 
zewnątrz domu wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie.

Dźwiękochłonność w kombinacji w innymi funkcjami

SANCO Phon z SANCO Plus TRIII E     

8 16 48VSG 16 6 10 16 6

4 4 16 8 4 4 12 4 12 8 6 12 34

10 VSG                                  12 6 12 1010 12 6 12 10

Argon

Powłoka ciepłochronna
SANCO Plus TRIII E  

System ‘ciepłej ramki’
SANCO ACS

SANCO Phon 37/28 z SANCO Sun COMBI 51/26 

8 16 4

Argon 

Powłoka SANCO Sun COMBI 51/26 

SANCO Phon 40/32 z SANCO Plus EN2              SANCO Phon 41/30 z SANCO Plus EN2
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Najlepsza izolacja, aż po samą krawędź w 
systemie ciepłej ramki SANCO ACS

Termin SANCO ACS oznacza szyby zespolone z tak zwaną „ciepłą 
ramką”. Dzięki jej zastosowaniu jako elementu łączącego szybę 
zespoloną w całość, tego typu uszczelnienie w znacznym stopniu 
ogranicza tworzenie się mostków termicznych w porównaniu do 
konwencjonalnej ramki dystansowej wykonanej z aluminium. Oprócz 
oszczędności na kosztach ogrzewania, system SANCO ACS redukuje 
prawie o 80 % ryzyko skraplania się pary wodnej w części brzegowej 
szyby zespolonej. Poprzez mniejsze ilości kondensatu ogranicza się 
niebezpieczeństwo występowania pleśni. Następstwem tego jest 
większa higiena i zdrowy klimat wewnątrz pomieszczenia. Ma to też 
pozytywny wpływ na ramy okienne, zwłaszcza drewniane.

Szyba 2-komorowa SANCO Phon: połączenie dźwię-
kochłonności, izolacyjności cieplej i cech szyby bez-
piecznej

Szyba zespolona 2-komorowa SANCO Phon łącząca izolacyjność 
cieplną, wysoką dźwiękochłonność oraz aspekty związane z bezpie-
czeństwem jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich inwestorów, 
dla których wymienione cechy funkcjonalne są tak samo ważne.  
Dzięki nowoczesnej technice możliwe jest uzyskanie takiej budo-
wy szyby, w której grubość pakietu szybowego tylko nieznacznie 
przekracza grubości tradycyjnych szyb jednokomorowych.Szyba 
2-komorowa SANCO Phon łączy najlepsze cechy sama w sobie:  
ochronę środowiska i naszego portfela dzięki znakomitej izolacyjno-
ści, aktywną i pasywną ochronę oraz bardzo wysoką dźwiękochłon-
ność. Wszystkie te funkcje można odpowiednio dobierać uzyskując 
rozwiązanie najbardziej satysfakcjonujące indywidulanego odbiorcę. 

Dźwiękochłonność i bezpieczeństwo / 
Ochrona obiektów

Szyby zespolone spełniające warunki szkła bezpiecznego dzięki 
kombinacji z grubymi szybami laminowanymi odznaczają się bardzo 
dobrymi parametrami tłumienia dźwięku. Również i te szyby można 
połączyć w zestawie z powłokami ciepłochronnymi uzyskując dosko-
nałą izolacyjność cieplną.

Dźwiękochłonność / SANCO Safe

W szybach zespolonych SANCO Safe AV ochrona przed hałasem jest 
łączona z rozwiązaniami przewidzianymi dla przeszkleń znajdujących 
się nad głową oraz chroniących przed wypadnięciem. Najwyższej 
jakości szkło bezpieczne pozwala na zredukowanie ryzyka zranienia 
w przypadku uszkodzenia szyby, zapewniając dzięki temu aktywną 
i pasywną ochronę. Poza tym możliwe jest zbudowanie przeszkleń 
zgodnych z kategoriami A oraz C opisanych w TRAV czyli „Regułach 
technicznych dotyczących stosowania przeszkleń zabezpieczających 
przed wypadnięciem”.

System ‘ciepłej ramki’ 
SANCO ACS

SANCO Safe P8B
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SANCO Safe P8B

Powłoka ciepłochronna   
SANCO Plus EN2

Wypełnienie gazem 
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Argon

Powłoka ciepłochronna  
SANCO Plus TRIII E  

System ‘ciepłej ramki’ 
SANCO ACS

Folia dźwiękochłonna
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Całkowita dźwiękochłonność okna nie jest uzależniona wyłącznie od 
szyby zespolonej, chociaż jej udział w powierzchni całego okna mieści 
się w granicach między 70 a 80 %. Dobrą ochronę dźwiękochłonną 
osiąga się tylko wtedy, gdy oprócz szyby zespolonej zgrane są ze sobą 
wszystkie pozostałe elementy takie jak profil okna, okucia, uszczelki 
pomiędzy ramą i skrzydłem oraz sposób zamocowania w ścianie budyn-
ku. Najsłabsze ogniwo decyduje o tłumieniu dźwięku przez całe okno. 
Parametry uzyskiwane przez wadliwie wykonaną ramę okienną lub złe 
uszczelnienie występujących w nim szczelin nie zostaną zniwelowane 
przez zastosowanie szyby zespolonej z nawet najlepszym współczynni-
kiem tłumienia dźwięku. Niezbędne jest zawsze staranne dobranie okna 
i szyby zespolonej oraz fachowy montaż. Szyba zespolona jest jednak, 
mimo wymienionych już dodatkowych elementów, jednym z najważniej-
szych czynników wpływających na optymalną ochronę przed hałasem.

Podział okien według klas dźwiękochłonności

Aby uprościć oznaczanie okien oraz wybór najlepszych ofert podczas 
przetargów, okna zostały podzielone zgodnie z ważonymi wartościami 
tłumienia dźwięku na klasy dźwiękochłonne od 1 do 6. Jedna klasa 
dźwiękochłonności obejmuje zakres 5 dB ważonej wartości tłumienia 
dźwięku Rw. Przyporządkowanie do klasy dźwiękochłonności następuje 
zgodnie z tabelą 2.

Czynniki mające wpływ na ważoną wartość tłumienia dźwięku zamontowanego okna

Wartość tłumienia dźwięku 
zamontowanego okna

Inne zabudowane elementy

Szyba zespolona

Uszczelnienie:  
rama / skrzydło

Profil okienny
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Wyciąg z wytycznych VDI 2719 - Tabela 2 – Klasy dźwiękochłonności okien

Klasa 
dźwięko-
chłonności

Ważona wartość tłumienia dźwięku Rw w 
pełni funkcjonalnego i zamontowanego w 
budynku okna, zmierzona w dB zgodnie 
z normą DIN 52 210 część 5

Wymagana dla danej klasy ważona war-
tość tłumienia dźwięku Rw zmierzona w dB 
w pełni funkcjonalnego i zamontowanego 
na stanowisku badawczym okna, zmierzo-
na zgodnie z normą DIN 52 210 część 2 

1 25 do 29 ≥ 27

2 30 do 34 ≥ 32

3 35 do 39 ≥ 37

4 40 do 44 ≥ 42

5 45 do 49 ≥ 47

6 ≥ 50 ≥ 52

Wyciąg z instrukcji 1 dołączonej do normy DIN 4109 – Tabela 40 –  
wymagania dotyczące wykonania konstrukcji różnego rodzaju okien

Rw,R dB Cechy konstrukcyjne Okno jednoskrzydłowe
 Przeszklenie: z szybą zespoloną

35 Całkowita grubość szyb ≥ 10 mm
 Przestrzeń międzyszybowa ≥ 16 mm
 Rw,R przeszklenia ≥ 35 dB
 Uszczelnienie profilu wymagane 1

37 Całkowita grubość szyb -
 Przestrzeń międzyszybowa -
 Rw,R przeszklenia ≥ 37 dB
 Uszczelnienie profilu wymagane 1

40 Całkowita grubość szyb -
 Przestrzeń międzyszybowa -
 Rw,R przeszklenia ≥ 42 dB
 Uszczelnienie profilu wymagane 1 + 2

42 Całkowita grubość szyb -
 Przestrzeń międzyszybowa -
 Rw,R przeszklenia ≥ 45 dB
 Uszczelnienie profilu wymagane 1 + 2

45 Całkowita grubość szyb -
 Przestrzeń międzyszybowa -
 Rw,R przeszklenia -
 Uszczelnienie profilu -

≥ 48 Niemożliwe jest wykorzystanie ogólnie dostępnych danych; 
 udokumentowanie może być dokonane tylko na podstawie 
 badania przydatności wykonanego zgodnie z normą DIN 52 210

Wyciąg z wytycznych VDI 2719 Tabela 3 – Przykładowy zestaw  konstrukcji okien 
dźwiękochłonnych  rozwiernych, rozwierno-uchylnych oraz przeszkleń stałych

Wymagania dotyczące wykonania konstrukcji różnego rodzaju ram okiennych

Klasa Ważona wartość Okna zgodne ze Okno jedno 
dźwięko- tłumienia dźwięku Rw szkicem Nr. skrzydłowe z szybą
chłon- w pełni funkcjonalnego i  zespoloną
ności zabudowanego okna Cechy konstrukcyjne
  Przeszklenie:  

1 25 do 29 db Całkowita grubość szyb ≥ 6 mm
  Przestrzeń międzyszybowa ≥ 8 mm
  Rw przeszklenia ≥ 27 dB
  Uszczelnienie nie wymagane

2 30 do 34 db Całkowita grubość szyb ≥ 8 mm
  Przestrzeń międzyszybowa ≥ 12 mm
  Rw przeszklenia ≥ 32 dB
  Uszczelnienie wymagane 1

3 35 do 39 db Całkowita grubość szyb -
  Przestrzeń międzyszybowa -
  Rw przeszklenia ≥ 37 dB
  Uszczelnienie wymagane 1

4 40 do 44 db Całkowita grubość szyb -
  Przestrzeń międzyszybowa -
  Rw przeszklenia ≥ 45 dB
  Uszczelnienie wymagane 1 + 2

5 45 do 49 db Całkowita grubość szyb -
  Przestrzeń międzyszybowa -
  Rw przeszklenia -
  Uszczelnienie -

6 ≥ 50 db Całkowita grubość szyb
  Przestrzeń międzyszybowa
  Rw przeszklenia
  Uszczelnienie



Dźwięk
Pod pojęciem dźwięku w dB (decybele wyrażają intensywność dźwięku) rozumiemy mecha-
niczne drgania i fale wytwarzane przez elastyczne medium, w szczególności w zakresie 
częstotliwości słyszalnych ludzkim uchem o liczbie drgań od 16 do 20000 Hz. Drgania te 
roznoszą się w powietrzu (dźwięk powietrzny) jak również w ciałach stałych np. w murze 
budynku. Dalej rozróżniane są infradźwięki o częstotliwości poniżej 16 Hz oraz ultradźwięki 
o częstotliwości powyżej 16.000 Hz. Dźwięki te nie są słyszalne przez człowieka.

Częstotliwość
Częstotliwość (f) podaje ilość drgań na sekundę; jednostką tej liczby drgań jest „Hertz” (Hz).  
1 Hz = 1 drganie na sekundę. Wysokie tony mają przy tym wysoką częstotliwość (duża 
ilość drgań), zaś niskie tony odpowiednio mniejszą ilość drgań. W budownictwie uwzględ-
nia się zakres częstotliwości od 100 Hz do 5000 Hz.

Szum
Jest to pojęcie oznaczające odczuwanie dźwięków, których widmo jest w większości zakresu 
słyszalności zrównoważone, tzn. nie występują ich widmie gwałtowne „piki“ (maksima), 
które słyszalne mogłyby być jako dźwięczące rezonanse o określonej wysokości tonu. 
Szumy nie składają się wyłącznie z określonych tonów i dźwięków, ale są ich mieszaniną.

Hałas
Jako hałas określamy wszystkie szumy, które w zależności od swojej siły i struktury 
dźwięku mają negatywny, obciążający względnie przeszkadzający wpływ na ludzki słuch 
oraz otaczające środowisko.

Mostek akustyczny
Miejsce lub punkt w przegrodzie o izolacyjności akustycznej słabszej niż pozostała część 
przegrody, przez który przenikają dźwięki z sąsiednich pomieszczeń. Mostek akustyczny 
często powstaje na styku dwóch różnych materiałów budowlanych lub w miejscu łącze-
nia się dwóch prostopadłych przegród.

Poziom ciśnienia akustycznego
Jest to bezwymiarowa wielkość przedstawiana w skali logarytmicznej opisująca stosunek 
średniego kwadratu ciśnienia akustycznego do tzw. ciśnienia odniesienia, tj. najmniejsze-
go ciśnienia akustycznego wywołującego u człowieka wrażenia słuchowe, a które wynosi 
2x10-5 N/m2. Poziom ciśnienia akustycznego pozwala na łatwe uszeregowanie sygnałów 
akustycznych ze względu na ich natężenia. Operowanie wartościami ciśnienia byłoby 
kłopotliwe ze względu na dużą rozpiętość ich skali. Na przykład układ słuchowy czło-
wieka może percypować dźwięki o wartościach od ok. 20 [µPa]  do ok. 20 [Pa]. Dzięki 
zastosowaniu pojęcia poziomu ciśnienia akustycznego, cała dynamika słuchu może być 
opisana liczbami z zakresu od 0 do 120, a nie od 0,00002 do 20.

Głośność
Głośność podaje nam jak intensywnie jest odczuwalny określony dźwięk przez ludzkie 
ucho. Głośność jest jednostką zależną od ciśnienia dźwięku oraz częstotliwości.

Ochrona przed hałasem
Jako ochronę przed hałasem określa się w szczególności działania chroniące przed 
hałasem ulicznym, lotniczym, szynowym jak również wytwarzanym przez przemysł czy 
sąsiadów. Rozróżniamy aktywną i pasywną ochronę przed hałasem. Aktywna ochrona 
dotyczy wszelkich działań polegających na zmniejszeniu emisji hałasu u jego źródła jak 
np.: poprzez izolację drgań urządzeń, montaż ekranów przeciwdźwiękowych, zakazy 
lotów itp. Pasywna ochrona dotyczy działań na miejscu szkodliwego oddziaływania 
dźwięku, między innymi poprzez zastosowanie szyb dźwiękochłonnych.

Różnica poziomu ciśnienia akustycznego
Różnica pomiędzy poziomem ciśnienia akustycznego L1 w pomieszczeniu nadawczym 
a poziomem ciśnienia akustycznego L2 w pomieszczeniu odbiorczym. D = L1 - L2 
wyrażona w dB. 

Izolacja dźwiękowa
Dzięki izolacji dźwiękowej redukuje się rozchodzenie dźwięków w powietrzu oraz w innych 
materiałach. Stosuje się przy tym materiały budowlane absorbujące i/lub odbijające 
dźwięki, jak okna dźwiękochłonne czy ściany budowlane, jak również wełnę mineralną i 
tym podobne materiały, aby osiągnąć określony efekt ochrony przed hałasem.

Dźwięk uderzeniowy
Dźwięk uderzeniowy jest możliwą formą rozprzestrzeniania się dźwięku, powstaje np.: 
podczas chodzenia po stropie między kondygnacjami. Jest to dźwięk materiałowy, który 
w sąsiadującym pomieszczeniu jest przesyłany częściowo w postaci fali powietrznej.

Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw
Współczynnik Rw określa się przez pomiar i porównanie z krzywą odniesienia. Rw 
stanowi średnią wartość izolacyjności akustycznej dla określonych częstotliwości. 
Wskaźnik Rw na podstawie normy (uwzględniając zdolności słuchowe ludzkiego ucha) 
jest jednostką określającą izolacyjność akustyczną materiałów budowlanych. Rw obej-
muje jedynie przenoszenie dźwięku poprzez sam niezamontowany element budowlany 
(np. tylko szkło) bez uwzględniania innych dróg (np. spoiny, fugi, okucia, itp.).

Wskaźnik kontrolny Rw,P
Wskaźnik Rw,P jest innym określeniem dla Rw, który możemy znaleźć w starszych 
świadectwach na dźwiękochłonność.

Wymagany wskaźnik tłumienia wym. R’w
Wymagany wskaźnik R’w (wym. „R kreska w”) podaje wartość wymaganego tłumienia 
dźwięku dla gotowego i zamontowanego elementu budowlanego.

Budowlany wskaźnik tłumienia R’w
R’w („R kreska w”) podaje faktycznie zmierzoną wartość tłumienia zamontowanego 
elementu budowlanego z uwzględnieniem innych dróg rozchodzenia się dźwięku. 

Wartość obliczeniowa Rw,R
Obliczeniowa wartość współczynnika izolacji akustycznej Rw z uwzględnieniem 
tzw. wartości dopasowujących: Rw,R = Rw - wartość dopasowująca w dB. Wartość 
dopasowująca dla okien i fasad wynosi 2 dB, dla drzwi 5 dB. (zgodnie z normą DIN 
4109). Wartość dopasowująca jest odejmowana, aby wyrównać ewentualne wahania 
elementów konstrukcji, które mogą mieć wpływ na wystąpienie różnic pomiędzy obli-
czeniami przeprowadzonymi w laboratorium a faktycznymi wartościami uzyskanymi 
po zamontowaniu elementu budowlanego.

Wynikowa wartość tłumienia Rw, wyn.
Wartość wynikowa z oszacowanego tłumienia dźwięku dla wszystkich zamontowanych 
elementów budowlanych całej konstrukcji. (np. całej ściany włącznie z zamontowa-
nym, gotowym oknem). Jest również oznaczany jako całkowity współczynniki Rw. 

Definicje i pojęcia związane z dźwiękochłonnością Wielkości charakterystyczne   
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Krzywa tłumienia dźwięku przez różne grubości szkła (według EMPA, Lauber)
Grubość szkła 3 mm:  R’w = 26 dB
Grubość szkła 6 mm:  R’w = 29 dB
Grubość szkła 12 mm:  R’w = 31 dB
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SANCO IN EUROPA

Dźwiękochłonne szyby zespolone SANCO Phon
Ponad 300 świadectw z badań akustycznych
Dźwiękochłonne szyby zespolone SANCO Phon działają jak „mur dźwiękowy”. Dzięki specjalnym foliom 
dźwiękochłonnym stosowanym w szybach laminowanych oraz szybom float o różnych grubościach są w 
stanie skutecznie redukować niepożądane dźwięki i hałasy. Ochronę przed hałasem można w szybach 
zespolonych SANCO Phon z powodzeniem łączyć z innymi funkcjami takimi jak wysoka izolacyjność 
cieplna czy zwiększona odporność na włamanie. Dzięki temu są to prawdziwe szyby wielofunkcyjne.
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Przedsiębiorstwa Grupy SANCO są do Państwa dyspozycji!

www.sanco.de
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