
w budynkach
– aktualizacja polskich norm

Wprowadzenie
Niedawno wprowadzone zosta³y w Polsce 

dwie nowe normy europejskie z zakresu aku-
styki budowlanej, zawieraj¹ce zalecenia doty-
cz¹ce metody pomiaru ha³asu przenikaj¹cego 
do pomieszczeñ od urz¹dzeñ wyposa¿enia 
technicznego w  budynkach:

– PN-EN ISO 16032:2006 Akustyka. Pomiar 
poziomu ciśnienia akustycznego od urz¹dzeñ 
wyposa¿enia technicznego w budynkach. 
Metoda dok³adna [1]

– PN-EN ISO 10052:2005(U). Akustyka. 
Pomiary terenowe izolacyjności od dźwiêków 
powietrznych i uderzeniowych oraz ha³asu 
od urz¹dzeñ wyposa¿enia technicznego. Me-
toda uproszczona (obecnie jest zatwierdzana 
wersja polskojêzyczna) [2].

Normy te powinny zast¹piæ dotychczas 
obowi¹zuj¹c¹ normê PN-87/B-02156 Aku-
styka budowlana. Metody pomiaru poziomu 
dźwiêku A w budynkach [3]. Poniewa¿ jednak 
normy te wprowadzaj¹ nowe metody pomiaru 
i oceny ha³asu, uznanie ich jako obowi¹zuj¹-
cych wymaga nowelizacji normy określaj¹cej 
dopuszczalne poziomy ha³asu, tj. PN-87/B-
-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona 
przed ha³asem pomieszczeñ w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwiêku 
w pomieszczeniach [4].

W dalszej czêści artyku³u zostan¹ omówio-
ne metody pomiaru i parametry oceny ha³asu 
w pomieszczeniach, zalecane w obu normach 
europejskich, a nastêpnie parametry oceny 
i dopuszczalne poziomy ha³asu – proponowane 
do wprowadzenia w znowelizowanej normie 
PN-87/B-02151/02. 

Zalecane parametry 
oceny ha³asu w pomieszczeniach
wg PN-EN ISO 10052
i PN-EN ISO 16032

Normy PN-EN ISO 10052:2005(U)  i PN-EN 
ISO 16032:2006 zawieraj¹ zalecenia dotycz¹ce 
pomiarów poziomu ha³asu przenikaj¹cego 
do pomieszczeñ od urz¹dzeñ wyposa¿enia 
technicznego, zainstalowanych na sta³e 
w budynku, takich jak: urz¹dzenia grzewcze 
i ch³odz¹ce, instalacje sanitarne, wentylacje 
mechaniczne, windy, zsypy, pompy, drzwi 
gara¿owe i inne pomocnicze urz¹dzenia. 

Normy te maj¹ zast¹piæ dotychczasowe 
normy w pañstwach cz³onkowskich Unii 
Europejskiej i dlatego uwzglêdniono w nich 
ró¿ne parametry oceny ha³asu, stosowane 
w pañstwach Unii. W tabeli zestawiono jed-
noliczbowe parametry ha³asu, które mog¹ byæ 
wyznaczane. W poszczególnych krajach Unii,  
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W artykule przeanalizowano kierunki 
zmian polskich norm dotycz¹cych pomiaru 
i oceny ha³asu instalacyjnego w budynkach. 
Omówiono nowe metody pomiaru ha³asu 
instalacyjnego zalecane w normach PN EN 
ISO 16032 (metoda dok³adna) i PN EN ISO 
10052 (metoda uproszczona). Zalecenia 
nowych norm europejskich porównano 
z zaleceniami norm dotychczas obowi¹-
zuj¹cych w Polsce. 
Przedstawiono propozycje metod oceny 
i dopuszczalnych poziomów ha³asu w po-
mieszczeniach, zw³aszcza ha³asu od urz¹-
dzeñ wyposa¿enia technicznego budynku, 
takich jak: wentylatory, klimatyzatory, pom-
py, transformatory, agregaty ch³odnicze 
itp. do wprowadzenia w znowelizowanej 
normie PN-87/B-02151/02.

Noise in buildings – updated Polish 
standards
This paper analyses the directions of changes 
of Polish Standards in the field of measurement 
and assessment of noise in buildings caused 
by service equipment. New measurement 
methods and quantities for the evaluation of 
sound pressure levels given in standards PN EN 
ISO 16032 (engineering method) and PN EN 
ISO 10052 (survey method) are discussed. The 
recommendations of European Standards are 
compared with current acts in Poland.
The evaluation methods and permissible levels 
of noise in rooms, especially noise penetrating 
into rooms from appliances installed inside or 
outside of building such as fans, air-conditioners, 
pumps, transformers, refrigerator units, etc., 
proposed for updated Polish Standard PN-87/B-
02151/02 are given. 
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w dokumentach zalecaj¹cych stosowanie tych 
norm, powinno byæ podane, które parametry 
ha³asu, z wyszczególnionych w tabeli, podlegaæ 
bêd¹ ocenie i dla których zostan¹ określone 
wymagania w normach krajowych. 

Podane w tabeli parametry ha³asu (równo-
wa¿ne, maksymalne) wyznacza siê podczas 
pracy urz¹dzenia, w odniesieniu do typowego 
cyklu jego pracy. Obie normy podaj¹ analo-
giczne, typowe warunki i cykle pracy, dla jakich 
nale¿y przeprowadziæ pomiary takich urz¹-
dzeñ, jak: instalacja wodoci¹gowa i sanitarna 
(krany, prysznice, wanny, WC), wentylacja, 
urz¹dzenia grzewcze i ch³odz¹ce (wodne i po-
wietrzne), windy, zsypy, bramy gara¿owe. I tak 
np. pe³nym cyklem pracy, dla jakiego nale¿y 
określiæ równowa¿ny i maksymalny poziom 
ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu WC 
jest spuszczenie wody i nape³nienie sp³uczki. 
W przypadku windy cykl obejmuje: start windy 
z poziomu najbli¿szego maszynowni, jazdê 
z zatrzymaniem na ka¿dym piêtrze i  otwarciem 
oraz zamkniêciem drzwi, a nastêpnie powrót 
na poziom startu i otwarcie oraz zamkniêcie 
drzwi, przy czym winda powinna byæ obci¹-
¿ona w po³owie jej dopuszczalnej ³adowności. 
W przypadku źróde³ o ha³asie ustalonym, 
poziom ha³asu wyznacza siê dla ok. 30-sekun-
dowego odcinka pracy. 

Ogólne zalecenia dotycz¹ce 
metody pomiaru ha³asu w budynkach
wg nowych norm europejskich 

Metoda uproszczona 
wg PN-EN ISO 10052 

Norma PN-EN ISO 10052:2005(U) określa 
uproszczone metody pomiarów izolacyjności 
od dźwiêków powietrznych i uderzeniowych 
pomiêdzy pomieszczeniami oraz poziomu 

ha³asu od urz¹dzeñ wyposa¿enia technicznego 
w budynku. 

Do pomiarów ha³asu powinien byæ wyko-
rzystany miernik poziomu dźwiêku, spe³nia-
j¹cy wymagania stawiane przyrz¹dom klasy 
dok³adności 0 lub 1. Nale¿y wyznaczyæ średni 
w pomieszczeniu, maksymalny lub równowa¿-
ny poziom dźwiêku A i/lub C dla charaktery-
styki czasowej „slow” lub „fast”. 

Pomiary przeprowadza siê dla dwóch  pozy-
cji mikrofonu w pomieszczeniu – jedna w rogu 
i jedna w polu rozproszonym. W pozycji ro¿nej 
przeprowadza siê jedno oznaczenie (dla jedne-
go cyklu pracy urz¹dzenia), w pozycji w polu 
rozproszonym dwa oznaczenia (dla 2 cykli). 
Z trzech oznaczonych wartości poziomu ha³asu 
(równowa¿nego lub maksymalnego) wyzna-
cza siê średni poziom dźwiêku A lub C. 

Wyników pomiarów wykonanych metod¹ 
uproszczon¹ nie koryguje siê poprawk¹ wyni-
kaj¹c¹ z wp³ywu t³a akustycznego. W przypad-
ku, gdy ró¿nica miêdzy poziomem ha³asu a po-
ziomem t³a akustycznego jest mniejsza od 6 dB, 
nale¿y w raporcie stwierdziæ, ¿e na wynik 
pomiaru ma wp³yw ha³as t³a i wynik jest obar-
czony nieznanym b³êdem. 

Wynik pomiaru mo¿e byæ skorygowany 
poprawk¹ k wynikaj¹c¹ z czasu pog³osu 
(ch³onności) pomieszczenia, jeśli zgodnie z wy-
maganiami krajowych norm ma byæ podany 
jako poziom standaryzowany i/lub wzorcowy. 
Wartośæ korekcji  k mo¿e byæ wyznaczona 
z pomiarów lub przyjêta wg tabeli podanej 
w tej normie.

Metoda dok³adna pomiaru ha³asu
wg PN-EN ISO 16032 

Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN ISO 
16032:2006 podstawowym pomiarowym 
parametrem akustycznym jest poziom ciśnie-
nia akustycznego (Lp) w pasmach oktawo-

wych w zakresie czêstotliwości  od 31,5 Hz 
do 8000 Hz, który mo¿e byæ zmierzony jako: 
maksymalny z charakterystyk¹ „slow” (LpSmax), 
maksymalny z charakterystyk¹ „fast” (LpFmax), 
równowa¿ny – (Lpeq). 

Do pomiarów powinien byæ zastosowany 
analizator w czasie rzeczywistym, z filtrem 
oktawowym, umo¿liwiaj¹cy pomiar i zapa-
miêtanie poziomów ciśnienia akustycznego 
z d³u¿szego odcinka czasowego, odpowiada-
j¹cego cyklom pracy urz¹dzeñ, których ha³as 
bêdzie mierzony.

Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego 
(równowa¿ny i/lub maksymalny) prze-
prowadza siê dla trzech pozycji mikrofonu 
w pomieszczeniu (jedna w rogu i dwie w polu 
rozproszonym), podczas pracy badanego urz¹-
dzenia  typowego cyklu jego pracy.  Z wartości 
poziomu ciśnienia akustycznego odczytanych 
w punktach pomiarowych wyznacza siê średni 
(równowa¿ny i/lub maksymalny) poziom 
ciśnienia akustycznego.

We wszystkich trzech punktach pomiaro-
wych, w których by³ mierzony ha³as, mierzy 
siê równie¿ poziom ciśnienia akustycznego 
w pasmach oktawowych dla t³a akustycz-
nego (równowa¿ny dla odcinków ok. 30 s) 
i wyznacza siê średni poziom t³a (uśrednianie 
energetyczne). Jeśli ró¿nica miêdzy poziomem 
ciśnienia akustycznego ha³asu a t³em akustycz-
nym jest mniejsza ni¿ 10 dB, wówczas od pozio-
mu ciśnienia akustycznego ha³asu nale¿y odj¹æ 
odpowiedni¹ poprawkê uwzglêdniaj¹c¹ wp³yw 
t³a akustycznego.

Jeśli wymagane jest, aby wynik pomiaru 
podany by³ jako poziom znormalizowany lub 
wzorcowy, nale¿y zmierzyæ czas pog³osu po-
mieszczenia w pasmach oktawowych z zakresu 
63 Hz do 8000 Hz i skorygowaæ zmierzony 
poziom ciśnienia o czynnik 10 log T/T0 lub 10 log 
A/A0, gdzie T0 = 0,5 s, A0 = 10 m2.

Jako wyniki pomiarów nale¿y podaæ nastê-
puj¹ce parametry: 

– zmierzony poziom ciśnienia akustycznego 
w pasmach oktawowych podczas pracy ba-
danego źród³a ha³asu (średnia energetyczna 
ze wszystkich oznaczeñ w punktach pomia-
rowych) 

– poziom ciśnienia akustycznego w pa-
smach oktawowych skorygowany poprawk¹ 
wynikaj¹c¹ z t³a akustycznego i ew. ch³onności 
akustycznej pomieszczenia

–  poziom dźwiêku A obliczony dla zakresu 
63 Hz – 8000 Hz, ze skorygowanego poziomu 
ciśnienia akustycznego

– poziom dźwiêku C obliczony dla zakresu 
31,5 Hz – 8000 Hz, ze skorygowanego poziomu 
ciśnienia akustycznego

– poziom ciśnienia t³a akustycznego w pa-
smach oktawowych

Poziomy dźwiêku A Poziomy dźwiêku C

Maksymalny poziom dźwiêku z zastosowaniem
charakterystyki czasowej „slow”

LpASmax
LpASmax,nT,  LpASmax,n

LpCSmax
LpCSmax,nT, LpCSmax,n

Maksymalny poziom dźwiêku z zastosowaniem
charakterystyki czasowej „fast”

LpAFmax
LpAFmax,nT, LpAFmax,n

LpCFmax
LpCFmax,nT, LpCFmax,n

Równowa¿ny poziom dźwiêku LpAeq
LpAeq,nT, LpAeq,n

LpCeq
LpCeq,nT, LpCeq,n

Tabela 
JEDNOLICZBOWE WSKAŹNIKI HA£ASU WYZNACZANE WG PN-EN ISO 10052 I PN-EN ISO 16032   
Sound levels specified in PN-EN ISO 10052 and  PN-EN ISO 16032

W indeksach dolnych: „n” odnosi siê do poziomu skorygowanego o czynnik 10 log A/A0,  tzw. znormalizowany;
„nT” odnosi siê do poziomu skorygowanego o czynnik 10 log T/T0,  tzw. poziom  wzorcowy 
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– czas pog³osu w pasmach oktawowych, 
jeśli by³ wyznaczany.

W zale¿ności od wymagañ określonych 
w danym kraju mog¹ to byæ poziomy maksy-
malne i/lub równowa¿ne. W przypadku wyst¹-
pienia w ha³asie wyraźnej sk³adowej tonalnej, 
nale¿y odnotowaæ to  w raporcie z badañ. 

Ogólna ocena metod pomiaru ha³asu
zalecanych 
w nowych normach europejskich

Podana w normie PN-EN ISO 10052:2005(U)  
uproszczona metoda pomiarów ha³asu 
jest w zasadzie zbli¿ona do metody pomiaru 
wg obowi¹zuj¹cej w Polsce normy PN-87/
B-02156.  Zgodnie z PN w pomieszczeniu mie-
rzy siê tylko poziom dźwiêku A – średni w przy-
padku ha³asu ustalonego lub maksymalny 
(slow) – dla ha³asu o poziomach nieustalonych. 
Zasadnicze ró¿nice dotycz¹:

– liczby i lokalizacji punktów pomiarowych 
(wg EN – dwa punkty pomiarowe, w tym jeden 
ro¿ny, wg PN – w trzech punktach pomieszcze-
nia, w polu rozproszonym)

– czasu pomiaru i czasu oceny (norma EN 
wprowadza pojêcie cyklu pomiarowego, wg PN 
czas oceny jest równy ½ godziny nocnej lub 
8 godzin dziennych) 

– sposobu wyznaczania ostatecznego 
wyniku pomiaru – poziom średni (wg EN) lub 
najwy¿szy w pomieszczeniu (wg PN), uwzglêd-
nianie lub nie poprawki na t³o akustyczne i ew. 
ch³onnośæ pomieszczenia.

Wg PN-87/B-02156 od wyniku pomiaru 
(najwy¿szego) nale¿y odj¹æ poprawkê wynika-
j¹c¹ z wp³ywu t³a akustycznego (od 0 do –3 dB, 
w zale¿ności od ró¿nicy pomiêdzy poziomem 
ha³asu a poziomem t³a) oraz w przypadku 
pomieszczeñ nieumeblowanych równie¿ 
poprawkê wynikaj¹c¹ z wp³ywu ch³onności 
akustycznej pomieszczenia. Do oceny ha-
³asu ustalonego nale¿y wyznaczyæ poziom 
równowa¿ny nie dla cyklu pracy urz¹dzenia 
(jak w EN), lecz dla odcinka czasu równego 
½ godziny w nocy i 8 godzin w ci¹gu dnia, 
z uwzglêdnieniem ewentualnych przerw w pra-
cy urz¹dzenia. Przy czym wg PN oceniaæ mo¿na 
ha³as tylko wówczas, gdy ró¿nica miêdzy zmie-
rzonym poziomem dźwiêku A a poziomem t³a 
akustycznego jest wiêksza od 3 dB (wg EN 
w przypadku ró¿nicy mniejszej od 6 dB, nale¿y 
ten fakt odnotowaæ w raporcie). 

Tak wiêc, mimo ¿e procedury pomiarowe 
i wymagania aparaturowe dla pomiarów 
ha³asu wed³ug  PN-EN ISO 10052:2005(U)  
s¹ prawie analogiczne, jak w obowi¹zuj¹cej 
dotychczas w Polsce normie PN-87/B-02156,  
jednak  wskutek innego czasu uśredniania 
i innego sposobu wyznaczania ostatecznego 
wyniku pomiaru (poprawka zwi¹zana z t³em 

akustycznym), nawet stosuj¹c takie same sta³e 
czasowe (wg PN zalecane „slow”), uzyska siê 
inne wartości poziomu ha³asu tego samego 
źród³a wg obu tych norm. 

Z kolei metoda pomiaru ha³asu  wg PN-EN 
ISO 16032:2006 (metoda dok³adna) jest now¹ 
metod¹ i na etapie jej zatwierdzania budzi³a 
sporo kontrowersji. 

Jest to bardzo czasoch³onna metoda, 
wymagaj¹ca u¿ycia analizatorów w czasie rze-
czywistym o niskich poziomach szumów w³a-
snych, z du¿ym „buforem” pamiêci. Badania 
przeprowadza siê dla znacznie wiêkszej liczby 
cykli pomiarowych, nale¿y równie¿ zmierzyæ 
czas pog³osu w ocenianym pomieszczeniu, 
a wyznaczone jako koñcowy wynik poziomy 
dźwiêku A lub C – z wyników pomiarów w pa-
smach oktawowych, dla zawê¿onego zakresu 
czêstotliwości (63 – 8000 Hz – dla LA) mog¹ 
ró¿niæ siê od wartości wyznaczanych metod¹ 
uproszczon¹. Jednak metoda ta pozwala 
ustaliæ wystêpowanie ha³asu i określiæ jego 
uci¹¿liwośæ, nawet w przypadkach ha³asu 
o bardzo ma³ych poziomach dźwiêku A (20 
– 25 dB), którego nie udaje siê oceniaæ za po-
moc¹ jednoliczbowych wskaźników, a tak¿e 
w przypadku ma³ej ró¿nicy pomiêdzy ha³asem 
a t³em. Mo¿liwe jest te¿ określenie charakteru 
ha³asu (np. tonalny czy  niskoczêstotliwo-
ściowy) i wskazanie najbardziej uci¹¿liwych 
sk³adowych. Jednak zalecenie stosowania tej 
metody pomiaru ha³asu wymaga opracowa-
nia nowych kryteriów oceny odnosz¹cych siê 
do widma ha³asu, a nie tylko jednoliczbowych 
wskaźników, jak to by³o dotychczas.

Analiza wyników przeprowadzonych po-
miarów testuj¹cych dla kilku przypadków ha³asu 
ustalonego takich urz¹dzeñ, jak wentylatory, kli-
matyzatory, transformatory wskazuje, ¿e wartości 
poziomu dźwiêku A wyznaczone wg obu nowych 
norm oraz wg obowi¹zuj¹cej normy PN-87/B-
-02156 [3] s¹ ró¿ne. Ró¿nice miêdzy poziomem 
dźwiêku A wyznaczonym metod¹ dok³adn¹ (po-
ziom obliczony z widma ha³asu w pasmach okta-

wowych) a poziomem zmierzonym przy u¿yciu 
filtru A (odczyt z miernika), wynikaj¹ w g³ównej 
mierze z faktu uwzglêdnienia korekcji A tylko 
dla środkowych czêstotliwości pasm oktawo-
wych, a nie p³ynnej obejmuj¹cej ca³e pasmo, jak 
to jest realizowane w przypadku bezpośredniego 
pomiaru tego parametru. Zawê¿enie zakresu 
oceny do pasm 63 – 8000 Hz w analizowanych 
przypadkach praktycznie nie mia³o wp³ywu, 
gdy¿ poza tym zakresem nie by³o sk³adowych 
o znacz¹cych poziomach.

Bardziej zdecydowanie ró¿ni¹ siê poziomy 
dźwiêku A skorygowane poprawk¹, wynikaj¹c¹ 
z t³a akustycznego, obliczone wg PN-87/B-
-02156 i wg PN-EN ISO 16032:2006. Prawie 
we wszystkich przypadkach skorygowane pozio-
my A, określone wg PN-87/B-02156 by³y mniej-
sze ni¿ określone wg PN-EN ISO 16032:2006. 
Widaæ to wyraźnie na rysunku, gdzie zestawiono 
dla kilku przypadków wartości poziomu dźwiêku 
A uzyskane w nastêpuj¹cy sposób:

– zmierzone wg PN-EN ISO 10052  (wg PN-
-87/B-02156 – bez poprawki zwi¹zanej z t³em 
akustycznym)

– obliczone z pomiarów widma wg PN-EN 
ISO 16032:2006 – bez poprawki zwi¹zanej 
z t³em akustycznym

– zmierzone i skorygowane wg PN-87/B-
-02156 – z poprawk¹ zwi¹zan¹ z t³em aku-
stycznym

– obliczone i skorygowane wg PN-EN 
ISO 16032:2006 – poprawka uwzglêdniaj¹ca 
wp³yw t³a.

Propozycje parametrów oceny ha³asu
do nowych norm krajowych,
wynikaj¹cych z wprowadzenia 
norm europejskich

Wprowadzone normy PN-EN ISO 
10052:2005(U)  i PN-EN ISO 16032:2006 po-
winny zast¹piæ normê PN-87/B-02156, ale zanim 
zaczn¹ one obowi¹zywaæ nale¿y wytypowaæ 
parametry oceny ha³asu, spośród podanych 

Rys. Porównanie wartości poziomu dźwiêku A (LAeq) uzyskanych z pomiarów i wyznaczonych wg nowych norm 
PN-EN ISO i wg PN-87/B-02156 dla kilku źróde³ ha³asu ustalonego
Measured A-weighted sound pressure levels compared with those calculated on the basis of the methods specified 
in standards PN-EN ISO and  PN-87/B-02156  for several noise sources

18

BEZPIECZEŃSTWO PRA CY 7-8/2007



w tych normach i dla tych parametrów określiæ 
dopuszczalne poziomy ha³asu, przynajmniej dla 
standardowych budynków, o podstawowej klasie 
komfortu akustycznego. Rozwa¿ane jest równie¿ 
określenie dopuszczalnych poziomów ha³asu 
w pomieszczeniach budynków o wy¿szych kla-
sach komfortu akustycznego, jednak w pierwszej 
kolejności nale¿y opracowaæ normê zastêpuj¹c¹ 
PN-87/B-02151/02, która umo¿liwi³aby od-
powiednim s³u¿bom (sanitarno-epidemiolo-
gicznym, nadzorowi budowlanemu) kontrole 
warunków akustycznych w budynkach.

Niezbêdne jest wiêc ustalenie, jakie parame-
try ha³asu spośród wyszczególnionych w obu 
normach (LAeq, LAFmax, LASmax, LCeq, LCFmax, LCsmax), po-
winny byæ wyznaczane i które bêd¹ podlegaæ 
ocenie, i wg jakich kryteriów (np. czy poziomy 
dla cyklu pomiarowego, czy te¿ równowa¿ne 
dla określonego okresu pory dnia). 

W celu wytypowania parametrów oceny 
ha³asu w krajowym budownictwie, analizo-
wano trzy zagadnienia.

Czy oceniaæ poziom dźwiêku A 
równowa¿ny i/lub maksymalny?

W niektórych pañstwach (np. w Szwecji) 
dla wszystkich źróde³ ha³asów instalacyjnych 
zaleca siê pomiar i ocenê tylko maksymalnego 
poziomu dźwiêku A. Standardowo dopuszczal-
ny poziom  ha³asu instalacyjnego w mieszkaniu 
w Szwecji wynosi LAFmax=30 dB.

Z przeprowadzonych pomiarów testuj¹cych 
wynika, ¿e poziom maksymalny, nawet dla źró-
d³a ha³asu ustalonego, jest wiêkszy od poziomu 
równowa¿nego o 3 – 5 dB. Zalecenie pomiaru 
tylko tego parametru w odniesieniu do ha³asu 
ustalonego wymaga³oby przyjêcia wy¿szych po-
ziomów dopuszczalnych, tj. np. dla pory nocnej 
30 dB zamiast 25 dB, co mog³oby byæ przyjête 
jako obni¿enie wymagañ. Uwzglêdniaj¹c suge-
stie praktyków pomiarowców, ¿e nale¿y staraæ 
siê zachowaæ parametry, do pomiaru których je-
steśmy ju¿ przyzwyczajeni, proponuje siê wybór 
nastêpuj¹cych parametrów oceny ha³asu: 

� dla ha³asów ustalonych d³ugotrwa³ych 
– tylko poziom równowa¿ny, odniesiony 
do cyklu pracy urz¹dzenia, określonego w obu 
analizowanych normach PN-EN ISO

� dla ha³asów ustalonych przerywanych 
(krótkotrwa³ych?) oraz ha³asów nieustalo-
nych – poziom maksymalny dla cyklu pracy 
urz¹dzenia.

Wskazane by³oby, aby równie¿ w metodzie 
uproszczonej wyznaczaæ zarówno poziom 
równowa¿ny, jak i maksymalny, na podstawie 
zarejestrowanych poziomów ha³asu dla cyklu 
pracy. Wówczas mo¿na jednoznacznie stwier-
dziæ, ¿e wyznaczony poziom odnosi siê do ha-
³asu emitowanego przez oceniane urz¹dzenie, 
a nie do ha³asu przypadkowego.

Czy maksymalny poziom dźwiêku A 
wyznaczaæ dla charkterystyki  
czasowej „slow” czy „fast”?

Na podstawie przeprowadzonych pomia-
rów testuj¹cych dla ró¿nych ha³asów, w trakcie 
których wyznaczano równocześnie poziom 
dźwiêku A z zastosowaniem charakterystyki 
czasowej  „slow” i „fast” mo¿na stwierdziæ, 
¿e poziom maksymalny wyznaczany z cha-
rakterystyk¹  czasow¹ „fast”, jest wiêkszy 
od poziomu wyznaczanego z charakterystyk¹ 
czasow¹ „slow” o 3 – 5 dB. 

Zalecenie pomiaru maksymalnego poziomu 
ha³asu z charakterystyk¹ czasow¹ „fast” wy-
maga³oby wiêc przyjêcia wy¿szych poziomów 
dopuszczalnych, co mog³oby byæ przyjête jako 
obni¿enie wymagañ. Zwa¿ywszy poza tym, ¿e 
w dotychczas obowi¹zuj¹cej normie zalecano 
pomiar maksymalnego poziomu ha³asu dla 
charakterystyki czasowej „slow”, proponuje 
siê równie¿ w nowych normach EN zaleciæ 
ocenianie poziomu maksymalnego wyzna-
czanego z zastosowaniem charakterystyki 
czasowej „slow”.

Celowośæ pomiaru poziomu 
dźwiêku C

W dostêpnej literaturze nie znaleziono 
informacji, aby w jakimkolwiek kraju by³y 
określone wartości dopuszczalne poziomu 
dźwiêku C ha³asu instalacyjnego w pomiesz-
czeniach. Jedyne uzasadnienie dla pomiaru 
poziomu dźwiêku C to mo¿liwośæ stwierdzenia, 
¿e w widmie mierzonego ha³asu znacz¹c¹ 
rolê odgrywaj¹ sk³adowe niskoczêstotliwo-
ściowe – jeśli ró¿nica pomiêdzy poziomem C 
i A jest odpowiednio du¿a (powy¿ej 20 dB). 
Jednak, jak wykazuj¹ pomiary, dla ha³asu 
o ma³ych poziomach, a taki przewa¿nie oce-
niamy w mieszkaniach (poni¿ej 35 dBA) 
z natury w widmie tego ha³asu zdecydowanie 
dominuj¹ sk³adowe niskoczêstotliwościowe, 
chocia¿ czêsto s¹ one poni¿ej poziomów 
progów detekcji i nie wp³ywaj¹ na uci¹¿liwośæ 
ha³asu. Dla krzywej progowej (tzn. charak-
terystyki progów detekcji) ró¿nica pomiêdzy 
poziomem C i A jest te¿ wiêksza od 20 dB).  
W świetle dotychczasowych wyników badañ 
nie znaleziono wiêc uzasadnienia dla pomiaru 
poziomu dźwiêku C. 

Podsumowanie i wnioski
Wprowadzenie w Polsce nowych norm 

europejskich, dotycz¹cych metod pomiaru 
ha³asu instalacyjnego w budynkach (PN-EN 
ISO 16032:2006  i PN-EN ISO 10052:2005(U)), 
zastêpuj¹cych normê PN-87/B-02156, wy-

maga nowelizacji normy PN-87/B-02151/02, 
określaj¹cej dopuszczalne poziomy ha³asu.

Na podstawie przeprowadzonych analiz 
porównawczych i pomiarów testuj¹cych nowe 
metody pomiaru ha³asu, proponujemy nastê-
puj¹ce kierunki nowelizacji norm PN. 

1. W znowelizowanej normie PN-87/B-
-02151/02  dot. dopuszczalnych poziomów 
ha³asu w pomieszczeniach, proponujemy 
przyj¹æ nastêpuj¹ce jednoliczbowe wskaźniki 
oceny ha³asu:

� dla ha³asów ustalonych d³ugotrwa³ych 
– równowa¿ny poziom dźwiêku A odniesiony 
do cyklu pracy urz¹dzenia 

� dla ha³asów ustalonych krótkotrwa³ych 
oraz ha³asów nieustalonych – maksymalny 
poziom dźwiêku A  dla cyklu pracy urz¹dzenia 
– zmierzony z zastosowaniem charakterystyki 
czasowej „slow”.

2. Kontrolne pomiary ha³asu w budynkach, 
przeprowadzane przez stacje sanitarno-epi-
demiologiczne i nadzór budowlany, winny byæ 
wykonywane metod¹ uproszczon¹ – wg PN-
-EN ISO 10052:2005(U), a w przypadkach 
szczególnych (niskie poziomy, ma³a ró¿nica 
miêdzy t³em a ha³asem, ha³as tonalny, ni-
skoczêstotliwościowy) – metod¹ dok³adn¹ 
wg PN-EN ISO 16032:2006.

3. Dla powy¿szych wskaźników jedno-
liczbowych, oznaczanych zarówno metod¹ 
uproszczon¹, jak i dok³adn¹, proponuje siê 
przyj¹æ dopuszczalne wartości poziomu ha³asu 
od urz¹dzeñ instalacyjnych – jak obowi¹zu-
j¹ce dotychczas. Równocześnie proponuje 
siê rezygnacjê z oceny ha³asu od wszystkich 
źróde³ ³¹cznie.

4. Do oceny widma ha³asu, wyznaczanego 
metod¹ dok³adn¹, mo¿na stosowaæ propono-
wan¹ wcześniej charakterystykê,  określaj¹c¹ 
granicê poziomów nieuci¹¿liwych [5].
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