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Temat miesiàca: Budownictwo sportowe

Poprawa akustyki sal gimnastycznych
za pomocà tynków celulozowych
Wies∏aw Fiebig, Sebastian Osowski

Sale sportowe charakteryzujà
si´ znacznymi kubaturami i du˝à iloÊcià p∏askich powierzchni odbijajàcych dêwi´ki. Wykonywanie w takich obiektach pow∏ok dêwi´koch∏onnych ma na celu popraw´ komfortu ich u˝ytkowania przede wszystkim
poprzez zredukowanie pog∏osu podczas gier i zawodów sportowych.

W

krajach Europy Zachodniej i USA,
gdzie do komfortu akustycznego
w obiektach sportowych przyk∏ada si´ du˝à
wag´1), sà to stosunkowo cz´sto stosowane
rozwiàzania. W Polsce dopiero rodzi si´ takie zapotrzebowanie – prezentujemy dwie
sale gimastyczne, w których wykonano wyciszenia, stosujàc tynk celulozowy SonaSpray
w odmianie K-13 (o grubszej strukturze) nanoszony metodà natryskowà. Inwestorami
by∏y: Szko∏a Amerykaƒska w KonstancinieJeziornie k. Warszawy oraz Szko∏a Brytyjska
w Warszawie przy ul. Limanowskiego 15.
SonaSpray jest bezspoinowym tynkiem
dêwi´koch∏onnym produkowanym przez
amerykaƒski koncern ICC – International
Cellulose Corporation. W jego sk∏ad wchodzà w∏ókna celulozowe mieszane w czasie
wykonywania natrysku z klejem, dzi´ki
którtemu uzyskuje si´ przyczepnoÊç, ognioodpornoÊç i odpornoÊç na wilgoç. Produkt
koƒcowy stanowi trwa∏a warstwa o okreÊlonej gruboÊci, nie tylko poch∏aniajàca fale
dêwi´kowe, ale tak˝e ognioodporna, niezapalna i posiadajàca wysokie w∏aÊciwoÊci termoizolacyjne. Materia∏ oferowany jest
w dwóch odmianach:
• SonaSpray K-13fc – zawiera drobniejsze w∏ókna celulozowe i zapewnia uzyskanie dok∏adniejszej powierzchni, przy
pojedynczym natrysku gruboÊç warstwy
mo˝e wynosiç od 6 do 25 mm,
• SonaSpray K-13 – ma grubszà struktur´,
powala uzyskaç gruboÊç od 19 do 80 mm
bez mechanicznych konstrukcji noÊnych.
W praktyce stosowane sà najcz´Êciej gruboÊci 20–30 mm, a w niektórych przypadkach wystarczajàce jest 15 mm.

Pow∏oka z tynków celulozowych nanoszona jest g∏ównie na sufitach, ale jeÊli jest
taka potrzeba, mo˝e byç równie˝ aplikowana na Êcianach. Pow∏oka akustyczna jest
elastyczna, zachowuje jednak odpornoÊç na
uderzenia pi∏kà, które nie powodujà trwa∏ych wgnieceƒ (wykonywano testy odpornoÊci). W przypadku natrysku na Êcianach,
aby uniknàç uszkodzeƒ mechanicznych,
najcz´Êciej zalecane jest nak∏adanie pow∏oki powy˝ej wysokoÊci 3,5 m, co ma na celu
zachowanie bezpieczeƒstwa w przypadku
zahaczenia twardymi przedmiotami, np.
transportowanym sprz´tem. OczywiÊcie
w salach gimnastycznych do wysokoÊci
3,5 m zawieszone sà zwykle ró˝nego rodzaju urzàdzenia i przyrzàdy (drabinki, materace, kosze, maty), wi´c tynk nak∏adany jest
po prostu powy˝ej tych urzàdzeƒ.
Szko∏a Amerykaƒska
American School of Warsaw w Konstancinie-Jeziornie to nowy, oddany do u˝ytku
w 2001 r. zespó∏ szkó∏, na który sk∏adajà si´
budynki przedszkola, szko∏y podstawowej,
gimnazjum, liceum. Znajdujà si´ tutaj dwie
sale gimnastyczne – du˝a i ma∏a, przedzielone ∏àcznikiem, na którym znajduje si´ si∏ownia. W górnej cz´Êci, powy˝ej 4 m, istnieje
wi´c po∏àczenie pomi´dzy salami. Charakteryzuje je nowoczesna i atrakcyjna architektura, mia∏y jednak du˝o powierzchni odbijajàcych dêwi´k i przez to wysokie czasy pog∏osu.
W celu poprawienia komfortu akustycznego dla uczniów i innych u˝ytkowników sal zadecydowano o zastosowaniu
materia∏u celulozowego SonaSpray K-13
na powierzchniach sufitów oraz na dwóch
Êcianach szczytowych.

1) Dane literaturowe okreÊlajà dopuszczalny czas pog∏osu dla pomieszczeƒ sportowych na poziomie
1,9 s dla cz´stotliwoÊci 250 i 500 Hz i poni˝ej 1,6 s dla 1000 i 2000 Hz
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Sala sportowa w Szkole Amerykaƒskiej
po wykonaniu natrysku

Poniewa˝ inwestor wymaga∏ precyzyjnego ustalenia efektów wyciszenia, przed naniesieniem pow∏oki dêwi´koch∏onnej wykonano dok∏adne pomiary czasu pog∏osu i na
tej podstawie konsultanci akustyczni okreÊlili wymagane wspó∏czynniki poch∏aniania
dêwi´ku, a nast´pnie, bioràc pod uwag´
tak˝e parametry geometryczne pomieszczeƒ, dobrano odpowiednie gruboÊci natryskiwanego materia∏u. W przypadku Szko∏y
Amerykaƒskiej by∏a to warstwa o gruboÊci
25 mm naniesiona natryskowo. Aplikacj´
na powierzchni 2006 m2 wykonano w ciàgu 2 tygodni.
Przypomnijmy – gruboÊç tynku akustycznego dobierana jest na podstawie
specjalnie opracowanych dla danego tynku
tabel, gdzie w zale˝noÊci od rodzaju pod∏o˝a dla poszczególnych gruboÊci tynku
podane sà wspó∏czynniki poch∏aniania
dêwi´ku (dla cz´stotliwoÊci dêwi´ku od
125 do 4000 Hz) oraz stosowany w praktyce najcz´Êciej tzw. Êredni stopieƒ absorpcji
NRC (Noise Reduction Coefficient).
Konstrukcj´ noÊnà dachu sal gimnastycznych w ASW stanowià ∏ukowe belki
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Rys. 1. Porównanie czasów pog∏osu przed
i po instalacji w sali du˝ej (obj. 5500 m3)
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Sala w Szkole Brytyjskiej przed i po wykonaniu wyciszenia
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Tabela 1. WartoÊci poch∏aniania dêwi´ku
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Rys. 2. Porównanie czasów pog∏osu przed
i po instalacji w sali ma∏ej (obj. 2200 m3)

z drewna klejonego, a przestrzeƒ mi´dzy
nimi wype∏nia powlekana blacha trapezowa. Pokrywajàc blach´ trapezowà tynkiem
dêwi´koch∏onnym, zachowano kszta∏t profilu blachy, co zwi´kszy∏o powierzchni´ natrysku (ok. 1,6 raza) i jednoczeÊnie przyInwestor: American School of Warsaw
Data realizacji: sierpieƒ 2002
Firma wykonujàca izolacj´ akustycznà:
PHU Wibro-Akustyka
(przedstawiciel generalny ICC w Polsce)
GruboÊç materia∏u: 25 mm SonaSpray K-13
Powierzchnia sali du˝ej: 858

m2

Powierzchnia sali ma∏ej: 442 m2
Powierzchnia pokryta izolacjà: 2006 m2
Pomiary: Audiovit FF, Jan Dodacki,
Tadeusz Fidecki

Rodzaj
tynku

Metoda wykonania

Sonaspray
K-13

natrysk na twardym pod∏o˝u

• gruboÊç 16 mm
• gruboÊç 25 mm
• gruboÊç 76 mm

Szko∏a Brytyjska
Realizacj´ wyciszenia sali gimnastycznej
British School w Warszawie przy ul. Limanowskiego 15 przeprowadzono w maju
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natrysk na powierzchni metalowej u˝ebrowanej

• gruboÊç 38 mm
• gruboÊç 76 mm
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natrysk na powierzchni z blachy trapezowej

• gruboÊç 38 mm
• gruboÊç 70 mm

Uwaga: mo˝liwe jest wykonanie warstw natryskowych o innych gruboÊciach, dane akustyczne dost´pne
sà w dokumentacji producenta
Inwestor: British School w Warszawie,
ul. Limanowskiego 15
Data realizacji: maj 2003
Firma wykonujàca izolacj´ akustycznà:
PHU Wibro-Akustyka
(przedstawiciel generalny ICC w Polsce)
GruboÊç materia∏u: 20 mm SonaSpray K-13
Powierzchnia sali: 340 m2

czyni∏o si´ do lepszej redukcji pog∏osu (fale dêwi´kowe ulegajà za∏amaniu na krzywiznach) i uatrakcyjni∏o efekt architektoniczny. Struktura tynku akustycznego
w kolorze bia∏ym doskonale harmonizuje
z drewnianà konstrukcjà noÊnà dachu i nadaje sufitowi bardzo interesujàcy wyglàd.
Porównanie czasów pog∏osu zmierzonych dla obu sal przed i po na∏o˝eniu natrysku SonaSpray przedstawiono na rysunkach 1 i 2. Z porównania tego wynika
– potwierdzona zresztà w wielu innych
aplikacjach – bardzo wysoka efektywnoÊç
poch∏aniania dêwi´ku dla materia∏u celulozowego SonaSpray.

αs i NRC dla tynku SonaSpray K-13

Cz´stotliwoÊci [Hz]

Powierzchnia pokryta izolacjà: 360 m2

2003 r. przy okazji remontu budynku.
Konstrukcja dachu, wykonana z betonowych p∏yt korytkowych, by∏a niekorzystna
akustycznie, a przy tym ma∏o atrakcyjna
wizualnie i pokryta rdzawymi przebarwieniami Êwiadczàcymi o nieszczelnoÊciach
istniejàcego dachu.
Przed przystàpieniem do aplikacji tynku
dêwi´koch∏onnego dokonano oceny stanu
p∏yt korytkowych – by∏y pobia∏kowane mieszaninà wapna z kredà, warstwa ta okaza∏a
si´ Êcieralna, wymaga∏a wi´c zagruntowania. W nast´pnej kolejnoÊci miejsca przebarwione zabezpieczono specjalnymi farbami, aby zapobiec penetracji przebarwieƒ do
materia∏u celulozowego. Dopiero wówczas
przystàpiono do natrysku 20-milimetrowej
warstwy tynku SonaSpray K-13.

W Szkole Brytyjskiej nie by∏o wymagane
wykonanie pomiarów akustycznych, natomiast na bazie w∏asnych doÊwiadczeƒ wykonawca oceni∏ efekty jako zbli˝one do wyników uzyskanych w Szkole Amerykaƒskiej.
W British School naniesiono mniejszà
gruboÊç tynku, ale mniejsza by∏a równie˝
powierzchnia sali (340 m2), a – jak wiadomo – im mniejsze pomieszczenie, tym ∏atwiejsza redukcja pog∏osu. Przy wi´kszych
kubaturach jest to trudniejsze, zw∏aszcza
dla niskich cz´stotliwoÊci (125, 250 Hz).
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e przed na∏o˝eniem natrysku nie by∏o konieczne dok∏adne
wyrównywanie i wyg∏adzanie powierzchni,
nie ma tak˝e koniecznoÊci malowania pod∏o˝a, co oczywiÊcie mia∏o efekty ekonomiczne.
Z drugiej strony warto zauwa˝yç, ˝e w razie
koniecznoÊci mo˝liwe jest pomalowanie pow∏oki ogólnodost´pnymi farbami dyspersyjnymi (nie zmieni to jakoÊci tynku i nie wp∏ynie znaczàco na jego w∏aÊciwoÊci dêwi´koch∏onne). Mo˝liwe jest te˝ na∏o˝enie nowej,
cienkiej pow∏oki tynku celulozowego.
■
dr in˝. Wies∏aw Fiebig jest w∏aÊcicielem firmy
WibroAkustyka i generalnym przedstawicielem
koncernu ICC w Polsce
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