Lori E. Lightfoot, burmistrz
Miasto Chicago

Izolacja akustyczna
Twojego domu

Program izolacji akustycznej budynków
mieszkalnych w okolicy portu lotniczego O’Hare
Jamie L. Rhee, komisarz
Wydział Lotnictwa miasta Chicago
Arlene A. Juracek, przewodnicząca
Komisja ds. hałasu z portu lotniczego O’Hare

Program izolacji akustycznej budynków mieszkalnych
w okolicy portu lotniczego O’Hare

Północ

Witamy
Wydział Lotnictwa miasta Chicago (City of Chicago Department of Aviation, CDA) i
Komisja ds. Hałasu z Portu lotniczego O’Hare (O’Hare Noise Compatibility
Commission, ONCC) mają przyjemność przekazać Państwu niniejszą broszurę na
temat izolacji akustycznej Państwa domu. Niniejsza broszura została sporządzona
na prośbę mieszkańców w pobliżu lotniska, którzy chcą wykonać izolację swoich
domów w celu ograniczenia wpływu hałasu generowanego przez samoloty i inne
źródła. Niniejsza broszura to wynik badań i kontroli przeprowadzonych przez CDA,
konsultantów Programu izolacji akustycznej budynków mieszkalnych (RSIP lub
Program) oraz ONCC.
ONCC zostało utworzone wskutek zaangażowania we wspólne podejmowanie
decyzji z władzami lokalnymi w zakresie wdrażania skutecznych i stałych
programów redukcji hałasu. W roku 2019 członkami ONCC są:
Addison
Arlington Heights
Bartlett
Bensenville
Bloomingdale
Chicago
Cook County
Des Plaines
Downers Grove
DuPage County
Elmhurst
Elmwood Park
Franklin Park
Glenview
Hanover Park

Harwood Heights
Hoffman Estates
Itasca
Lincolnwood
Maywood
Melrose Park
Mount Prospect
Niles
Norridge
Northlake
Palatine
Park Ridge
River Forest
River Grove
Rolling Meadows

Rosemont
Schaumburg
Schiller Park
South Barrington
St. Charles
Stone Park
Wayne
Wood Dale
School District 2
School District 7
School District 48
School District 59
School District 63
School District 64
School District 80

School District 81
School District 84
School District 84.5
School District 85.5
School District 86
School District 87
School District 88
School District 89
School District 100
School District 205
School District 207
School District 214
School District 234
School District 299
School District 401

W ramach swoich komitetów i programów ONCC łączy ze sobą strony, które mają
największe możliwości w zakresie redukcji hałasu generowanego przez samoloty,
w tym: władze miejskie i podmiejskie, Federalną Administrację Lotnictwa (Federal
Aviation Administration, FAA), linie lotnicze, pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego.
Wspólnie pracujemy nad rozwiązaniami pozwalającymi ograniczyć skutki hałasu
samolotów.
Mamy nadzieję, że w niniejszej broszurze znajdą Państwo przydatne,
szczegółowe informacje. W celu dodatkowego wsparcia na wewnętrznej stronie
tylnej okładki znajduje się zestawienie producentów materiałów, którzy aktualnie
dostarczają produkty izolacyjne do Programu. Należy się z nimi skontaktować w
celu uzyskania specyfikacji materiałowych i informacji o dystrybutorach lokalnych.
CDA i ONCC cieszą się z możliwości przedstawienia Państwu poniższych
informacji i z niecierpliwością oczekują kontynuowania swoich starań na rzecz
poprawy jakości życia mieszkańców sąsiadujących z O’Hare.
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Wstęp
Hałas przedostaje się do domu tymi samymi kanałami, co powietrze –
przez pęknięcia oraz otwory na zewnątrz domu. Izolacja akustyczna domu
obejmuje uszczelnienie punktów, przez które przedostaje się powietrze, a
w niektórych przypadkach zwiększenie masy elementów, przez które
przenosi się hałas. CDA prowadzi program dla mieszkańców z okolicy
lotniska O’Hare RSIP od 1995 roku. Do programu włączane są domy
wybierane na podstawie ich lokalizacji na mapie akustycznej,
przedstawionej na pierwszej stronie niniejszej broszury.
Mapa akustyczna jest generowana według informacji o ruchu samolotów
przez cały rok. Dane są wprowadzane do komputera, który oblicza
poziomy hałasu i generuje mapę akustyczną obrazującą średni poziom
hałasu w dzień / w nocy (DNL) na obszarach sąsiadujących z lotniskiem.
Dla wszystkich lotów między godziną 22.00 a 7.00 naliczana jest kara 10
decybeli ze względu na dodatkowe zakłócenia spowodowane zwiększoną
wrażliwością w porze nocnej. Sporządzona komputerowo mapa
akustyczna musi zostać sprawdzona i zaakceptowana przez Federalną
Administrację Lotnictwa, zanim zostanie użyta jako podstawa do określenia
uprawnień do udziału w RSIP. Aby jednostka mieszkalna mogła zostać
zakwalifikowana do RSIP CDA, musi się znajdować w obrębie 65 DNL
mapy akustycznej.
Niniejsza broszura przedstawia kilka modyfikacji, które można wprowadzić
w domu w celu zminimalizowania wpływu hałasu emitowanego przez
samoloty. Niektóre z nich można wykonać samodzielnie niewielkim
kosztem. Inne pozycje są bardziej skomplikowane i wymagają udziału
fachowców. W celu dodatkowego wsparcia przedstawiamy kilka
podstawowych rekomendacji w zakresie instalacji niektórych ulepszeń,
jednak należy pamiętać, że broszura nie jest instrukcją montażu.
Należy stosować się do wszystkich wymogów producenta dotyczących
bezpieczeństwa w ramach każdej modyfikacji opisanej w niniejszej
broszurze.
Podsumowując, nie ma domów w pełni dźwiękoszczelnych, ale
wprowadzenie ulepszeń, takich jak te opisane w niniejszej broszurze,
może znacząco zredukować odczuwalny w domach hałas generowany
przez samoloty.
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Poniższa grafika przedstawia niektóre miejsca przedostawania się
powietrza i hałasu do domu:

Otwory wentylacyjne na
poddaszu
Świetliki

Ściany o lekkiej
konstrukcji bez
odpowiedniej izolacji

Okna oraz ubytki i
pęknięcia wokół
okien

Przejścia
ścienne
Klimatyzatory

Otwory na pocztę
Drzwi wejściowe i drzwi
zewnętrzne oraz ubytki i
pęknięcia wokół drzwi
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Okna
Stare, luźne okna, które trzęsą się podczas przelatywania samolotu, są w
większości wypadków odpowiedzialne za największy hałas w domu.
Najskuteczniejszym sposobem rozwiązania tego problemu byłoby
zainstalowanie wysokiej jakości okien zastępczych zgodnie z zaleceniami
instalacyjnymi opisanymi w niniejszej broszurze. Jeżeli nie chcesz
kupować nowych okien, można zainstalować okna zewnętrzne lub
naprawić izolację istniejącego okna, aby zmniejszyć przenikanie powietrza
i hałasu.
Wymiana okien
Okna akustyczne stosowane w
RSIP są zaprojektowane tak, aby
miały minimalną klasę izolacji
akustycznej
(Sound
Transmission Class, STC) na
poziomie 40. Poziom STC okna
oznacza zdolność materiału do
izolacji hałasu niesionego w
powietrzu, a im wyższy poziom
STC, tym wyższa izolacja
akustyczna. Połączenie warstw
szkła (zazwyczaj 3, na które
składają się 2 w pakiecie
szybowym
i
1
w
oknie
zewnętrznym), grubości szkła (w
zakresie od 1/8″ do 1/4″) oraz
przestrzeni powietrza między
szybami
pozwala
osiągnąć
poziom izolacji okna STC 40. Obecnie na rynku jest tylko kilku
producentów, którzy oferują okna na poziomie STC 40 lub wyższym,
przeznaczone do domów mieszkalnych. Jednak może to ulec zmianie w
najbliższej przyszłości, gdyż coraz więcej producentów dostrzega problemy
związane z hałasem. Jeżeli zdecydujesz się na instalację okna
zastępczego, pamiętaj, aby zapytać producenta, czy przeprowadził testy
akustyczne oferowanych okien, oraz staraj się wybrać okno na poziomie
STC 40 lub wyższym.
Okna ze szkłem laminowanym mogą zapewnić lepszą ochronę przed
hałasem niż szyby nielaminowane. Należy jednak zauważyć, że wymiana
szkła laminowanego może nie być łatwo dostępna i wiąże się z raczej
dużymi kosztami. Zwiększenie grubości szkła również poprawia wyniki
akustyczne.
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Jeżeli nie można zastosować okna zastępczego na poziomie STC 40, w
okolicach Chicago jest kilku producentów dobrej jakości termicznych okien
zespolonych na poziomie STC od 28 do 32, które zapewniają pewną
redukcję hałasu. Należy pamiętać, że niniejsza broszura nie zawiera nazw
ani danych kontaktowych producentów, gdyż informacje te są łatwo
dostępne na rynku. Jeżeli zdecydujesz się na zakup okna zespolonego
oraz wstawienie okna zewnętrznego, zalecamy, aby ościeżnica okna
zespolonego była wykonana z drewna lub metalu, a przestrzeń powietrza
między szybą okna zewnętrznego a szybką okna głównego wynosiła 2
cale. Okna z ościeżnicą drewnianą i metalową pozwalają na instalację
okna zewnętrznego, podczas gdy okna winylowe nie oferują takiej
możliwości. Ponadto należy się skonsultować z producentem w kwestii
kompatybilności okna głównego i zewnętrznego, aby nie uszkodzić
produktów i nie stracić roszczeń gwarancyjnych.
Chociaż jakość i projekt
wybieranego
okna
mają
znaczenie, równie ważny, o
ile nie ważniejszy, jest
sposób instalacji. Większość
instalatorów
okien
nie
korzysta z technik redukcji
hałasu podczas instalowania
okien zastępczych. W celu
uzyskania pełnej korzyści
akustycznej należy wypełnić
wszystkie puste przestrzenie
wokół okna, w tym kieszenie
przeciwwagi,
izolacją
i
podkładem drewnianym, a
obwód okien musi być
dokładnie uszczelniony, aby powietrze nie przedostawało się do środka. W
związku z tym, że przedstawione techniki instalacyjne nie są uwzględnione
w standardowej instalacji okien, możliwe jest ujęcie w umowie kupna,
zawieranej z firmą produkującą okna, że okna zostaną zainstalowane
zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej broszurze – (Patrz
informacja W1 na stronie 18 oraz informacja W2 na stronie 19 dotyczące
rekomendacji instalacyjnych dla ścian szkieletowych i murowanych). Taka
instalacja okien pozwala w pełni wykorzystać ich właściwości oraz
znacznie zredukować hałas.
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Okna zewnętrzne
Jeżeli zainstalowane okna są w dobrym stanie, wstawienie okna
zewnętrznego może się okazać korzystniejszym rozwiązaniem niż jego
wymiana. W rzeczywistości, w zależności od posiadanych okien,
wstawienie okna zewnętrznego może zapewnić takie same właściwości
redukujące hałas jak nowe okno zespolone. Okna zewnętrzne mają
zazwyczaj szybę 3/16″ lub 1/4″, a okna użyte w RSIP mają poziom
akustyczny STC 30.
Konserwacja i naprawa istniejących okien
Trzęsące
się
okna
przepuszczają powietrze i
hałas. Wymiana na nowe to
najlepsze rozwiązanie, jednak
dostępnych
jest
kilka
łatwiejszych rozwiązań, które
mogą
poprawić
ich
właściwości. Należy zacząć
od wymiany pękniętych lub
zbitych
kawałków
szkła.
Następnie
nałożyć
nową
masę szklistą na obwód nowej
szyby w celu zabezpieczenia
szyby w ramie. Można również nałożyć przezroczystą uszczelkę silikonową
wokół okna i wymienić wszelkie uszkodzone lub brakujące elementy
izolacyjne, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza i hałasu.
Świetliki
Zarówno otwarte, jak i zamknięte świetliki, są niczym okna i mogą stanowić
drogę przedostawania się hałasu do wewnątrz. Na rynku jest kilka firm
produkujących okna, które oferują świetliki wymienne o wyższym poziomie
ochrony akustycznej. Jednak wstawienie okna zewnętrznego wewnątrz
istniejącego świetlika zapewnia takie samo ograniczenie hałasu, a ponadto
pozwala uniknąć prac zewnętrznych, które mogą prowadzić do przecieku
dachu, jeśli nie zostaną prawidłowo wykonane. W celu zapewnienia
najlepszej wydajności należy postępować zgodnie z instrukcjami
producenta dotyczącymi prawidłowej instalacji. Należy pamiętać, że
dostępne są zarówno podwieszane, jak i stałe okna zewnętrzne do
świetlików.
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Drzwi
Powszechnie istnieją dwa rodzaje drzwi – drzwi wejściowe i drzwi
zewnętrzne. Drzwi wejściowe służą jako główna izolacja między wnętrzem
domu a światem zewnętrznym. Drzwi zewnętrzne to drugie, cieńsze drzwi
(zazwyczaj wykonane z aluminium i szkła), które chronią drzwi wejściowe
przed niekorzystną pogodą oraz stanowią drugą izolację. Z czasem
uszczelnienie wokół drzwi wejściowych i zewnętrznych ulega zniszczeniu
lub odpada, przepuszczając powietrze i hałas. Najlepszą ochronę
akustyczną zapewni wymiana istniejących drzwi na nowe drzwi wejściowe i
zewnętrzne z ościeżnicą. Jednak każda z poniższych modyfikacji jest
pomocna.
Wymiana drzwi wejściowych
W miarę możliwości należy stosować drzwi
drewniane z ościeżnicą. Zasadniczo nie
zaleca się drzwi wejściowych ze stali lub
metalu, gdyż ich cienka warstwa zewnętrzna
wykonana jest z metalu wypełnionego korkiem
lub pianką, przez co nie mają odpowiedniej
masy, aby zapewnić stosowną izolację
akustyczną. Preferowana jest instalacja drzwi
z ościeżnicą zamiast nowej płyty w istniejącej
ościeżnicy, gdyż takie drzwi mają wszystkie
niezbędne elementy izolacyjne i lepiej się
dopasowują,
oferując
tym
samym
dokładniejsze
uszczelnienie.
Instalacja
powinna obejmować demontaż istniejących
drzwi i ościeżnicy, wypełnienie wszystkich
pustych przestrzeni wokół drzwi przy użyciu podkładu drewnianego i
izolacji oraz montaż nowych drzwi z ościeżnicą. (Patrz informacja D1, D2 i
D3 na stronach 20, 21 i 22). Uszczelnienie należy stosować na górze i po
bokach ościeżnicy, a na dole drzwi zainstalować szczotkę.
Dwa kluczowe aspekty podczas wybierania drzwi wejściowych z
ościeżnicą to: (1) uszczelnienie i (2) masa płyty drzwi. Płyta drzwiowa z
litym rdzeniem zawieszona szczelnie na nowej ościeżnicy z
uszczelnieniem skutecznie zredukuje hałas. Podczas kontroli uszczelek
drzwi wejściowych należy się upewnić, że dobrze przylegają do
uszczelnienia na ościeżnicy drzwi oraz do góry i boków płyty drzwi. Należy
się upewnić, że szczotka jest wykonana z trwałego materiału i ma stały
kontakt z progiem. Możliwa jest konieczność dostosowania progu do
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szczotki w celu prawidłowego uszczelnienia. Należy sprawdzić, czy światło
nie przechodzi wzdłuż uszczelek na obwodzie.
Na rynku dostępne są również samodzielne drzwi wejściowe o wysokim
poziomie ochrony akustycznej, jednak są one bardzo drogie. Jeżeli kwestia
kosztów odgrywa istotną rolę, można zamontować połączenie drzwi
wejściowych z zewnętrznymi, gdzie drzwi wejściowe mają poziom STC 28,
a zewnętrzne poziom STC 30, aby uzyskać podobne rezultaty akustyczne.
Wymiana drzwi zewnętrznych
Podobnie jak w przypadku drzwi
wejściowych,
również
właściwości
akustyczne drzwi zewnętrznych są
zależne od ich uszczelnienia i masy.
Mając to na uwadze, należy wybrać
drzwi zewnętrzne z rdzeniem litym o
grubości szkła 3/16″ i uszczelnieniem,
które izoluje cały obwód drzwi. Na
rynku jest kilku producentów, którzy
spełniają wszystkie te wymagania.
Prawidłowo
zamontowane
drzwi
zewnętrzne nie przepuszczają światła
na obwodzie po zamknięciu drzwi.
(Patrz informacja D4 na stronie 23).
Należy pamiętać, że drzwi zewnętrzne
spełniają
swoją
rolę
akustyczną
wyłącznie wtedy, gdy zainstalowane i
zamknięte jest okno zewnętrzne.
Należy rozważyć samonośne pakiety
szybowe, które można z łatwością otworzyć lub zamknąć podczas
okazyjnego wietrzenia pomieszczenia.
Uszczelnienie drzwi istniejących
Wraz ze starzeniem się drzwi uszkodzeniu ulega lub odpada
uszczelnienie, które izoluje obwód drzwi. Może to mieć wpływ na
właściwości akustyczne, lecz można temu z łatwością zaradzić, gdyż
większość sklepów z narzędziami oferuje uszczelnienia zastępcze
przeznaczonego do tego celu. Zalecamy stosowanie uszczelnienia
odpowiedniej grubości, aby ścisnąć co najmniej 3/8″, gdy drzwi są do niego
dociśnięte. W celu sprawdzenia stosowanego uszczelnienia należy
zamknąć drzwi od środka i dokładnie sprawdzić cały obwód w miejscu
styku z ościeżnicą i progiem. Żadne światło nie powinno być widoczne. W
przeciwnym razie należy wymienić uszczelnienie, aby światło nie
przenikało (patrz informacja D3 na stronie 22).
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Instalacja i konserwacja drzwi
Ważna jest rutynowa konserwacja drzwi. W miarę potrzeb należy
wypełniać pęknięcia w drzwiach, szlifować i pokrywać farbą lub
uszczelniać od zewnątrz. Podczas montażu nowych drzwi wejściowych
należy się upewnić, że nie ma odstępów lub szczelin większych niż 1/2″
między ościeżnicą drzwi a istniejącą ramą ścienną (duży otwór). Otwory
mniejsze niż 1/2″ należy wypełnić. Metoda zapewniająca dobrą izolację i
tłumienie dźwięku obejmuje zastosowanie izolacji z włókna szklanego,
podkładki z pianki polietylenowej i doszczelniania. Wszystkie te materiały
są dostępne w sklepach z narzędziami.
Naświetla boczne
Naświetla boczne to dekoracyjne panele z drewna lub szkła instalowane z
jednej lub dwóch stron. Większość producentów drzwi wejściowych oferuje
również wymienne naświetla boczne. Niestety niewiele naświetli bocznych
jest wyposażonych w jakiekolwiek wewnętrzne lub zewnętrzne elementy
dodatkowe, więc niezależnie, czy
istniejące
naświetla
będą
wymienione czy ponownie użyte,
należy dodać do nich element
dodatkowy.
Producenci
akustycznych drzwi zewnętrznych
zazwyczaj
oferują
również
odpowiednie,
prefabrykowane
elementy dodatkowe do naświetli
bocznych. Jeżeli nie można
znaleźć odpowiedniego elementu,
należy zamontować wewnętrzny
panel ze szkła hartowanego lub
laminowanego o grubości co
najmniej 3/16″ w specjalnej
ościeżnicy
drewnianej
w
odległości
około
2″
od
istniejącego naświetla bocznego.
Jeśli zdecydujesz się zbudować
własny
element
dodatkowy,
należy go zamontować wewnątrz
naświetla. W przypadku zakupu jednostki prefabrykowanej należy się
stosować do instrukcji montażu producenta dla elementów wewnętrznych i
zewnętrznych.
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Modyfikacje ścian
Wiele domów zbudowanych z konstrukcji szkieletowej może skorzystać z
modyfikacji ścian, które mają na celu zwiększenie masy ścian
zewnętrznych, co poprawia również ich właściwości izolacyjne.
Dostępnych jest kilka modyfikacji dźwiękoszczelnych, z których można
skorzystać w zależności od materiału istniejącej ściany wewnętrznej oraz
pożądanego stopnia redukcji hałasu.
Drzwi z panelami dekoracyjnymi i bez ściany gipsowo-kartonowej
Ściany zewnętrzne, które mają cienkie panele przymocowane
bezpośrednio do słupków ściennych bez ściany gipsowo-kartonowej za
panelem należy zmodyfikować w celu poprawy właściwości akustycznych.
Należy zacząć od usunięcia panelu i zainstalowania izolacji termicznej
(R13 lub włókno szklane o grubości 3 1/2″) w ścianach przy użyciu papieru
kraftowego lub innej paroizolacji po stronie ściany. Następnie
przymocować pionowo jedną (1) warstwę płyty gipsowej (kartonowogipsowej) o grubości 5/8″ do słupków i połączyć taśmą przy użyciu
papierowej taśmy wzmacniającej i kleju uniwersalnego. Należy się
upewnić, że wszystkie narożniki i krawędzie są oklejone taśmą. Teraz
można ponownie zainstalować panel lub przeszlifować ścianę i pomalować
na dowolny kolor.
Szukasz dodatkowych sposobów izolacji ścian?
Jeżeli posiadasz warstwę płyty kartonowo-gipsowej lub tynku, możesz
jeszcze bardziej zmodyfikować swoje ściany, instalując drugą warstwę
płyty
gipsowej
(kartonowogipsowej) o grubości 1/2″ lub 5/8″
w celu zwiększenia masy ściany.
W przypadku wybrania tej opcji
należy
przymocować
drugą
warstwę
bezpośrednio
do
istniejącej
płyty
kartonowogipsowej przy użyciu kleju i śrub o
odpowiedniej
długości,
aby
obydwie warstwy płyty kartonowogipsowej były przymocowane do
słupków. Ponadto zaleca się
przesunięcie drugiej warstwy o co
najmniej jedno zagłębienie w
stosunku do pierwszej warstwy we wszystkich kierunkach, aby uniknąć
nakładania się połączeń. Przykleić spoiny drugiej warstwy przy użyciu
papierowej taśmy wzmacniającej i kleju uniwersalnego, upewniając się, że
wszystkie narożniki i krawędzie są przyklejone. (Patrz informacja G1 na
stronie 24).
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Modyfikacje sufitu
Modyfikacje sufitu należy przeprowadzać, jeśli w domu jest sufit
podwieszany w pomieszczeniu, nad którym nie ma piętra, a najwyższe
piętro ma już sufit z płyty kartonowo-gipsowej, lecz pożądany jest wyższy
stopień izolacji akustycznej.
Modyfikacje sufitów z płytą podwieszaną
Podwieszane płyty sufitowe skutecznie pochłaniają dźwięki wewnątrz
pomieszczenia, lecz są bardzo cienkie, a przez to w niewielkim stopniu
izolują hałas z zewnątrz i chronią przed jego przedostaniem się do
wnętrza. Niektórzy producenci opracowali zamienne płyty sufitowe, które
mają lepsze właściwości akustyczne, lecz nawet najlepszy system płyt
sufitowych nie blokuje hałasu tak, jak płyta gipsowa (gipsowo-kartonowa) o
grubości 5/8″. Jeżeli jednak zdecydujesz się zainstalować nowy system
sufitów podwieszanych, pamiętaj, aby wybrać płyty o klasie tłumienia sufitu
co najmniej 40 (Ceiling Attenuation Class, CAC) i współczynniku redukcji
hałasu min. 0,70 (Noise Reduction Coefficient, NRC). Zarówno CAC, jak i
NRC służą do opisania właściwości akustycznych systemu płyt. Jeżeli nad
sufitem podwieszanym jest strych, należy się upewnić, że jest on
odpowiednio izolowany i wentylowany.
Jeżeli
nad
sufitem
podwieszanym nie ma
strychu, zachęcamy do
zdjęcia
płyty
podwieszanej i montażu
sufitu z płyty gipsowej o
grubości 5/8″. Przed
montażem płyty gipsowej
na krokwiach dachowych
należy wykonać izolację
termiczną każdej wnęki
krokwi
przy
użyciu
papieru kraftowego lub
innej paroizolacji sufitu
po
stronie
pomieszczenia. Należy się upewnić, że kanały wentylacyjne umożliwiają
cyrkulację powietrza między izolacją a pokrywą dachu. Zakleić spoiny
papierową taśmą wzmacniającą i klejem uniwersalnym. Należy się
upewnić, że wszystkie narożniki i krawędzie są oklejone taśmą. Jeżeli
chcesz użyć podwieszaną płytę sufitową jako materiał wykończeniowy,
zalecamy stosowanie płyty gipsowej o grubości co najmniej 5/8″,
montowanej nad płytą sufitową.
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Modyfikacje istniejących sufitów z płyty gipsowej
Jeśli najwyższe piętro domu ma już jedną warstwę płyty gipsowokartonowej, a chcesz zapewnić większą izolację akustyczną, zainstaluj
drugą warstwę płyty gipsowej 1/2″ lub 5/8″. Jak wspomniano w punkcie
dotyczącym modyfikacji ściany, ważne jest wybranie śrub o odpowiedniej
długości, aby obydwie warstwy płyty kartonowo-gipsowej były
przymocowane do belek stropowych. Po zamontowaniu zakleić spoiny
papierową taśmą wzmacniającą i klejem uniwersalnym. Należy się
upewnić, że wszystkie narożniki i krawędzie są oklejone taśmą. Jeżeli nad
pomieszczeniem jest sufit, wykonać nad sufitem izolację co najmniej R49.
Sprawdzić lokalne przepisy budowlane pod kątem wymagań w zakresie
folii paroizolacyjnej i wentylacji.
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Izolacja
Dodatkowa izolacja ścian i strychu pozwoli zmniejszyć hałas. (Patrz
informacja I1 na stronie 25).
Ściany
Domy szkieletowe wymagają izolacji ścian zewnętrznych w celu
zapewnienia wydajności energetycznej oraz pomocy w procesie izolacji
akustycznej. Wdmuchiwana izolacja z włókna szklanego lub celulozy może
być montowana w środku i na zewnątrz domu. W większości przypadków
do wykonania tych prac właściciele domu zatrudniają wykonawcę izolacji.
W ścianie wiercone są otwory na górze i na dole między każdą parą
słupków. Do otworów wprowadzany jest wąż, przez który wdmuchiwana
jest izolacja do ściany.
Poddasze
Obowiązujące przepisy budowlane wymagają,
aby poddasze miało co najmniej izolację R49,
którą można osiągnąć przy użyciu różnych
materiałów, np. izolację wdmuchiwaną, izolację
termiczną z włókna szklanego lub izolację z
wełny mineralnej. Biorąc pod uwagę znaczenie
właściwej izolacji poddasza i wentylacji, nie
zaleca się modyfikowania systemu izolacji
domu bez uprzedniej konsultacji z architektem
lub inspektorem budowlanym. W celu poprawy
właściwości izolacji akustycznej sufitu można
zainstalować warstwę sklejki 1/2″ lub 3/4″ na
podłodze poddasza z odpowiednią izolacją i
paroizolacją wnęki.
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Otwory wentylacyjne
Otwory wentylacyjne na poddaszu
Otwory wentylacyjne to otwory na zewnątrz domu, przez które powietrze
jest wprowadzane, a następnie odprowadzane, umożliwiając cyrkulację
powietrza na poddaszu. Otwory te są potrzebne, aby zapobiec
gromadzeniu się wilgoci na poddaszu, co może prowadzić do rozwoju
pleśni i uszkodzenia konstrukcji. Niestety otwory te często są kolejnym
źródłem hałasu przedostającego się do domu. Jednym ze sposobów
zmniejszenia hałasu z zachowaniem wentylacji jest instalacja częściowej
obudowy wokół otworu, zwanej przegrodą. (Patrz informacja V1, V2 i V3
na stronach 26, 27 i 28). Podobnie jak tłumik na rurze wydechowej
samochodu, przegrody tłumią i pochłaniają część hałasu. Mając na
uwadze znaczenie prawidłowej wentylacji poddasza nie zaleca się
instalacji przegród lub modyfikacji systemu wentylacji w domu bez
uprzedniej konsultacji z profesjonalnym wykonawcą systemu, architektem
lub inspektorem budowlanym, ponieważ lokalne przepisy budowlane
określają minimalne wymagania obszaru wentylacyjnego na poddaszu.
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Otwory wyciągowe w kuchni
Istnieją dwa główne typy wentylatorów wyciągowych w kuchni, z których
każdy wymaga różnych modyfikacji w zakresie izolacji dźwiękowej:
1) Wyciąg ścienny: Zdjąć wentylator wyciągowy,
wykonać izolację ściany i założyć płytę
gipsowo-kartonową.
Obszar
zewnętrzny
można zakryć poprzez instalację sklejki i
pokrycie jej takim samym materiałem jak
wcześniej. Jeśli konieczna jest wymiana źródła
wentylacji, należy zainstalować okap kanałowy
zgodnie z opisem w punkcie 2 poniżej.
2) Okapy kanałowe: Wszystkie okapy kanałowe powinny być
wyprowadzane na zewnątrz. Modyfikację można wykonać
wyłącznie, jeśli kanał prowadzący na zewnątrz jest prosty, bez
łuków. Łuk to element przejściowy służący do zmiany kierunku
ruchu w ciągu kanału. W celu ograniczenia przenikania hałasu
kanał na poddaszu powinien zostać zmodyfikowany z
przesunięciem w taki sposób, aby nie znajdował się w linii prostej
od jednego końca do drugiego końca. Należy zachować
ostrożność, aby nie wykonać zbyt dużych przesunięć (większych
niż 90 stopni), które mogą prowadzić do zbierania się tłuszczu w
kanale, a tym samym stanowić potencjalne ryzyko pożarowe.
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Modyfikacje HVAC
HVAC: oznacza ogrzewanie, wentylację i klimatyzację (Heating, Ventilating
and Air Conditioning).
Klimatyzacja centralna
Instalacja klimatyzacji centralnej w całym domu pozwala na największą
redukcję hałasu w okresie letnim, gdyż wszystkie drzwi i okna pozostają
zamknięte. Jednostka zewnętrzna systemu klimatyzacji centralnej, zwana
skraplaczem, będzie generować hałas podczas pracy układu z powodu
wirujących łopatek wentylatora i hałasu sprężarki. Podczas wyboru
kondensatora zewnętrznego należy wypróbować i wybrać najcichszą
jednostkę dostępną w ramach budżetu.
Grzejniki i klimatyzatory ścienne
Zwykle urządzenia te można znaleźć w pomieszczeniach dobudowanych,
ponieważ tańszym rozwiązaniem jest montaż małej, niezależnej jednostki
niż powiększanie istniejącego kanału i modernizacja całego systemu
HVAC w domu. Oba te elementy wymagają jednak otworów
wentylacyjnych przechodzących przez ścianę zewnętrzną, co powoduje
bezpośrednie przenikanie powietrza i hałasu do wnętrza. Preferowanym
rozwiązaniem byłoby usunięcie tych urządzeń, wypełnienie wnęki ściennej
izolacją oraz załatanie zewnętrznej i wewnętrznej części w celu
dostosowania do istniejących materiałów.

Może to rozważyć, gdy przyjdzie czas na wymianę obecnego pieca lub
skraplacza klimatyzatora. Dostępne są również bezkanałowe klimatyzatory
oraz zespolone urządzenia grzewcze/chłodnicze, które wymagają
mniejszej penetracji przez ścianę zewnętrzną. Instalacja takich jednostek
wymagałaby załatania ściany jak podano wyżej.
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Powietrze zwrotne
W wielu przypadkach domy z klimatyzacją centralną wymagają stosowania
dodatkowych klimatyzatorów na piętrze z powodu słabej cyrkulacji
powietrza. W większości takich sytuacji jest to spowodowane faktem, że na
piętrze znajduje się wyłącznie kanał zasilający, a nie ma kanału zwrotnego.
Koszty instalacji kanału zwrotnego są zróżnicowane i zależą od konstrukcji
domu. W niektórych przypadkach kanał zwrotny można zainstalować na
ścianie i przymocować do istniejącego kanału na niższych piętrach. Warto
skonsultować się z kilkoma wykonawcami systemów HVAC w celu
otrzymania ofert cenowych na instalację kanału zwrotnego, jeśli takiego nie
ma. Metody stosowane przez różnych wykonawców oraz związane z nimi
koszty zachęcają do uzyskania więcej niż jednej oferty.
Wentylatory wyciągowe dla całego domu
Takie wentylatory są zazwyczaj instalowane na suficie głównego korytarza
domu i służą do wyciągania powietrza z całego domu oraz odprowadzania
go przez wentylatory na poddaszu. Choć jest to skuteczny sposób
chłodzenia domu, generuje on kolejne źródła hałasu, jeśli nie jest
wykonany poprawnie. Zaleca się usunięcie tych wentylatorów i załatanie
otworu materiałami dobranymi do istniejącego sufitu. Jeżeli wentylator ma
pozostać, można obudować go skrzynką ze sklejki. Jednak w celu
włączenia wentylatora konieczne będzie ręczne otwarcie drzwiczek.
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Informacje różne
Otwory na pocztę
Otwory na pocztę, niezależnie czy zainstalowane
na ścianie czy drzwiach, mogą być kolejnym
źródłem hałasu. Można usunąć wewnętrzne i
zewnętrzne otwory na pocztę, pokryć otwór izolacją
termiczną i załatać obydwie strony odpowiednio
dobranym
materiałem.
Opcjonalnie
można
pozostawić otwór na pocztę, jeśli wnęka otworu
głównego jest wypełniona izolacją, a obydwie pary
drzwiczek są szczelnie zamknięte.
Czujniki tlenku węgla
Proces izolacji akustycznej zasadniczo zmniejsza lub eliminuje infiltrację
powietrza i jego naturalną wentylację. Oznacza to, że dom stanie się
bardziej szczelny, przez co będzie bardziej podatny na normalne emisje
gazu z urządzeń gazowych lub pieców. Zgodnie z prawem stanu Illinois
wymagana jest instalacja czujnika tlenku węgla w promieniu 15 stóp od
każdego pomieszczenia przeznaczonego do spania w celu monitorowania
poziomów CO w domu. Należy stosować się do instrukcji montażu
producenta.
Okna z luksferów
Okna z luksferów często mają niewielki otwór lub okienko uchylne, które
może służyć do cyrkulacji powietrza lub wentylacji. Pod względem
akustycznym najlepszym rozwiązaniem byłoby zastąpienie takiego okna
nowym otwieranym oknem na poziomie STC 40. Opcjonalnie, w zależności
od konstrukcji aktualnego okna, można zamocować otwierany wkład
dodatkowy lub szklany w celu ograniczenia hałasu dochodzącego z
małego otworu lub uchylanego okna.
Kominki
Kominki to bezpośrednie źródło powietrza i hałasu. Zainstalowanie
szczelnie przylegających szklanych drzwi zamiast ekranu kominkowego
zmniejszy przenikanie powietrza, gdy kominek nie jest używany. Ponadto
hałas można ograniczyć poprzez instalację sterowanej przepustnicy
kominkowej, która po zamknięciu uszczelnia górę komina, a po otwarciu
pozwala na jego prawidłowy wyciąg.
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W1 – Nowe okno w domu szkieletowym
Ta informacja jest wyłącznie materiałem referencyjnym i może zostać
udostępniona profesjonalnemu wykonawcy w celu przekazania
wskazówek.
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W2 – Nowe okno w domu murowanym
Ta informacja jest wyłącznie materiałem referencyjnym i może zostać
udostępniona profesjonalnemu wykonawcy w celu przekazania
wskazówek.
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D1 – Nowe drzwi w domu szkieletowym
Ta informacja jest wyłącznie materiałem referencyjnym i może zostać
udostępniona profesjonalnemu wykonawcy w celu przekazania
wskazówek.
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D2 – Nowe drzwi w domu murowanym
Ta informacja jest wyłącznie materiałem referencyjnym i może zostać
udostępniona profesjonalnemu wykonawcy w celu przekazania
wskazówek.
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D3 – Nowe uszczelnienie istniejących drzwi
wejściowych
Ta informacja jest wyłącznie materiałem referencyjnym i może zostać
udostępniona profesjonalnemu wykonawcy w celu przekazania
wskazówek.
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D4 – Nowe drzwi zewnętrzne
Ta informacja jest wyłącznie materiałem referencyjnym i może zostać
udostępniona profesjonalnemu wykonawcy w celu przekazania
wskazówek.
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G1 –Nowa płyta gipsowa na istniejącej ścianie
Ta informacja jest wyłącznie materiałem referencyjnym i może zostać
udostępniona profesjonalnemu wykonawcy w celu przekazania
wskazówek.
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I1 – Izolacja domów standardowych
Ta informacja jest wyłącznie materiałem referencyjnym i może zostać
udostępniona profesjonalnemu wykonawcy w celu przekazania
wskazówek.
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V1 – Nowa przegroda wentylacyjna na dachu
Ta informacja jest wyłącznie materiałem referencyjnym i może zostać
udostępniona profesjonalnemu wykonawcy w celu przekazania
wskazówek.
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V2 – Nowa przegroda odpowietrznika
Ta informacja jest wyłącznie materiałem referencyjnym i może zostać
udostępniona profesjonalnemu wykonawcy w celu przekazania
wskazówek.

- 27 -

V3 – Nowa przegroda żaluzji wentylacyjnych
Ta informacja jest wyłącznie materiałem referencyjnym i może zostać
udostępniona profesjonalnemu wykonawcy w celu przekazania
wskazówek.
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Dostawcy produktów do izolacji akustycznej
budynków mieszkalnych
Okna winylowe
Sound Control Systems
A Division of Larson
Manufacturing Company
2333 Eastbrook Drive
Brookings, SD 57006
800-334-1328
www.larsondoors.com

Okna aluminiowe
Peerless Products, Inc.
2403 S. Main Street
Fort Scott, KS 66701
620-223-4610
www.peerlessproducts.com

St. Cloud Window, Inc.
390 Industrial Blvd.
Sauk Rapids, MN 56379
800-383-9311
www.stcloudwindow.com

Traco, a division of Kawneer
555 Guthridge Ct.
Technology Park/Atlanta
Norcross, GA 30092
770-449-5555
www.kawneer.com

Sound Control Systems
A Division of Larson
Manufacturing Company
2333 Eastbrook Drive
Brookings, SD 57006
800-334-1328
www.larsondoors.com

Soundproof Windows, Inc.
4673 Aircenter Circle
Reno, NV 89502
877-438-7843
www.soundproofwindows.com

Okna zewnętrzne
Allied Window, Inc.
11111 Canal Road
Cincinnati, OH 45241
800-445-5411
www.alliedwindow.com

Mon-Ray, Inc.
8224 Olson Memorial
Highway
Minneapolis, MN 55427
800-544-3646
www.monray.com

Drzwi wejściowe
Pella Corporation
102 Main Street
Pella, IA 50219
877-473-5527
www.pella.com

Drzwi zewnętrzne
Mon-Ray, Inc.
8224 Olson Memorial
Highway
Minneapolis, MN 55427
800-544-3646
www.monray.com

Sound Control Systems
A Division of Larson
Manufacturing Company
2333 Eastbrook Drive
Brookings, SD 57006
800-334-1328
www.larsondoors.com

Szklane wejściowe drzwi przesuwne
Sound Control Systems
A Division of Larson
Manufacturing Company
2333 Eastbrook Drive
Brookings, SD 57006
800-334-1328
www.larsondoors.com

Torrance Aluminum
430 Nevada Street
Redlands, CA 92373
844-312-7456
www.torrancealuminum.com

Traco, a division of Kawneer
555 Guthridge Ct.
Technology Park/Atlanta
Norcross, GA 30092
770-449-5555
www.kawneer.com

Szklane zewnętrzne drzwi przesuwne
Mon-Ray, Inc.
8224 Olson Memorial
Highway
Minneapolis, MN 55427
800-544-3646
www.monray.com

Sound Control Systems
A Division of Larson
Manufacturing Company
2333 Eastbrook Drive
Brookings, SD 57006
800-334-1328
www.larsondoors.com

Podani wyżej producenci znajdują się na liście specyfikacji Programu
izolacji akustycznej budynków mieszkalnych miasta Chicago i mogą
przekazać informacje kontaktowe do sprzedawców lokalnych produktów
akustycznych. Produkty akustyczne dobrane do potrzeb projektu można
znaleźć, przeglądając strony internetowe stowarzyszeń producentów
materiałów konstrukcyjnych, takie jak Window & Door Manufacturers
Association (www.openuptoperformance.com) lub American Architectural
Manufacturers Association (www.aamanet.org). Więcej informacji można
uzyskać u lokalnych dostawców produktów budowlanych i/lub wykonawcy
generalnego w pobliżu.

Dodatkowe kopie niniejszej broszury można
znaleźć na stronach:
www.oharenoise.org
www.flychicago.com/oharenoise
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