
Jeśli chcemy ograniczyć hałas, czyli „nadmiarową ener-

gię drgającego powietrza” to musimy ją zamienić na 

inną postać… albowiem w przyrodzie energia nie ginie! 

Ta  swoista przemiana odbywa się w materiałach porowatych, 

które nazywane są materiałami dźwiękochłonnymi. 

Najpopularniejsze z nich to specjalnie przygotowana wełna 

mineralna o odpowiedniej gęstości i grubości. Niestety wszystkie 

tego typu popularne materiały dźwiękochłonne mają wspólną 

wadę – bardzo słabo pochłaniają dźwięki niskich częstotliwości.

Zdecydowanie bardziej efektywnym rozwiązaniem dla eli-

minacji hałasu na basenach i w salach gimnastycznych czy 

sportowych jest HYBRYDOWA rolka z wełny o długości ok. 

1m i średnicy 15cm, wewnątrz której ukryte specjalne rezona-

tory nastrojone na niskie częstotliwości. Ta unikatowa konstruk-

cja pochłania jednocześnie – oprócz wysokich – także niskie 

częstotliwości hałasu (te bardziej huczące). 

Łatwy sposób montażu takich rolek dodatkowo znacznie 

redukuje koszty montażu i ewentualnego demontażu. Rolki 

mocowane są do konstrukcji sufitu lub na ścian w poziomie, za 

pomocą linki stalowej, której końce zwieńczone są zatrzaskowym 

karabinczykiem. Można je bardzo łatwo zaczepiać do haków, 

oczek zaczepowych, linek, przęseł itp., przymocowanych na 

stałe do ścian lub sufitu.  

Liczbę koniecznych do zastosowania elementów dźwię-

kochłonnych określa wielkość sali i stopień pochłaniania 

dźwięku przez materiały wykończeniowe użyte do jej 

budowy (ściany, sufit, podłoga), przy czym im są one bardziej 

gładkie i twarde, tym niestety więcej potrzeba materiałów 

dźwiękochłonnych.

Ilość materiałów dźwiękochłonnych, potrzebnych do zniwelo-

wania oddziaływania hałasu pogłosowego w salach gimnastycz-

nych można wyznaczyć w sposób matematyczny.

Najprostsza (choć niedokładna) metoda to wyliczenie „czasu 

pogłosu” dla danej sali gimnastycznej. Można też skorzystać 

z automatycznego kalkulatora na stronie www.rolfon.eu. 

Czas pogłosu zależy od objętości sali i sumarycznej powierzchni 

pochłaniania wszystkich ścian, sufitu, podłogi.  

Dla sal gimnastycznych dopuszczalny czas pogłosu nie powi-

nien przekraczać 1,5 sekund. Przy skróconym czasie pogłosu 

łatwiejsza jest komunikacja werbalna i dźwięk dochodzący 

z aparatury głośnikowej będzie prawidłowy. 

Pytania dotyczące oferty w zakresie eliminacji hałasu pogłoso-

wego proszę kierować na adres heriton@heriton.pl  

lub za pomocą strony www.rolfon.eu.

Jak ograniczyć hałas 
w szkolnej Sali Gimnastycznej?

Redukując czas pogłosu, ograniczamy 

„HAŁAS POGŁOSOWY”!

Bardrr zdd iejie wyw rarr finowane i prerr cyc zyy yz jyy ne  metodyd wyw znyy aczania 

wyw myy aganeje iloścśś i matett riałów dźdd więkokk chłonnyn cyy h opierarr ja ą się na 

wirtualnyn cyy h sys mulacjac ch akustyt ki z użyż cyy iem komputett rarr i sps e-

cjc alisii tyt cyy zcc nego oprorr grarr mowaww nia (n(( p. CACC TT Acoustics czcc yz EAEE SE)EE . 

TaTT kąkk metodą nie tyt lko można wyw znyy aczcc azz ć czcc azz s pogłosu,u ale 

tett żee okrerr ślić wsww ps ółczcc yz nnik „zrorr zoo umiałości mowyw ” w daneje przrr ezz -

strzrr eni. KoKK mputerowe sys mulacjc e akustyt ki pozwalaja ą tatt kżkk e 

wyw gyy enerorr waww ć dźdd więk, jaki będzędęd ie możoo na uzyz syy kakk ć po zazz stott so-oo

waniu w sali gimnastyt czcc neje matett riałów dźdd więkochłonnyn ch, 

czcc yz li posłuchać rerr alnego dźdd więku jaki będzdd ie w sali…zazz nim 

zdezz cyc dujdu emym się na zakzz up i montatt ż konieczcc nycn h matett riałów 

dźdd więkochłonnycn h.
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