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EGZ. NR 1. 

PANELE AKUSTYCZNE 

Branże: 

ARCHITEKTURA  

Inwestycja: 

DOBÓR PANELI AKUSTYCZNYCH W POMIESZCZENIU BIUROWYM NR 36 / 36a  

NA PARTERZE W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY  

PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE WROCŁAWIU.  

Kategoria obiektu budowlanego:   IX 

Adres: Pl. Uniwersyteck i 1, 50-137 Wrocław
Ozn. geodezyjne: działka nr 3/1; AM 26; obręb: Stare Miasto 

Inwestor: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI  
Adres: 

Pl. Uniwersytecki 1
50-137  Wrocław 

Biuro Projektowe: DOROŻYŃSCY PRACOWNIA ARCHITEKTURY  
DPA  -  IWONA DOROŻYŃSKA 

Adres: ul. Garwolińska 23/4
53 -117       Wrocław

Kontakt: Tel.:  (71) 3371812; tel. kom.: 603 226 447; e-mail: id@2dpa.pl 

PROJEKT WYKONAWCZY
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Na podstawie USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane  
ze wszystkimi późniejszymi zmianami, 
OŚWIADCZAMY, że projekt pt.:  
 
 

 

został sporządzony zgodnie ze:  

− Zleceniem o wykonanie dokumentacji projektowej, 
− obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
Projektant odpowiedzialny za całość prac projektowych ( główny projektant ) wraz z 
projektantem sprawdzającym: 
ARCHITEKTURA   

jednostka projektowa GŁÓWNY PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 
Doro żyńscy  Pracownia architektury  
DPA – Iwona Doro żyńska 
ul. Garwolińska 23/4 
53-117 Wrocław 

mgr in ż. arch. Iwona Doro żyńska 
uprawnienia nr 44/2010/ DS OIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mgr in ż. arch.  Artur Doro żyński  
uprawnienia nr 27/06/DOIA 
 
 

 

  

DOBÓR PANELI AKUSTYCZNYCH W POMIESZCZENIU BIUROWYM NR 36 / 36a  
NA PARTERZE W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSK IEGO PRZY  
PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE WROCŁAWIU.  
pl. Uniwersytecki 1,  50-137 Wrocław,  działka nr 3/1; AM 26; obręb: Stare Miasto 
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PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie otrzymane od Inwestora. 
1.2. Projekt aranżacji wnętrz wykonany przez Firmę DPA Iwona Dorożyńska 
1.3. Prawo budowlane. 

Zgodnie z art. 30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że Wykonawca jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego wyroby i materiały spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego.    

1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie dotyczy  doboru elementów wygłuszających poprawiających akustykę
pomieszczenia biurowego na potrzeby Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 



 DOBÓR PANELI AKUSTYCZNYCH – POM. 36/36a 

3006_11_OPIS_AW_01_doc Wrocław, PAŹDZIERNIK 2017  4 

W celu poprawy akustyki w pomieszczeniu biurowym, proponuje się zastosowanie paneli 
akustycznych, np. układ 1800/1200 i 1200/1200. 
Proponowane rozwiązanie przedstawiono na poniższym szkicu: 

Na ścianie po lewej stronie przyjęto ekran z akustyczne panele ścienne o wymiarach 270 
cm x 360 cm (zaproponowano ekran przedstawiający mapę świata). Panele na dodatkowym 
ruszcie wypełnionym wełną. Po drugiej stronie.  
Przy zastosowanych panelach uzyskujemy parametry zgodne z załączonym poniżej 
schematem (zielona linia).  
Ze względu na dużą wysokość pomieszczenia nawet przy zastosowanych elementach 
wygłuszających nie uzyskamy normatywnego czasu pogłosu. Aby doprowadzić czas pogłosu do 
poziomu określonego w normie należałoby zupełnie zasłonić sklepienia w pomieszczeniu, co ze 
względów technicznych i estetycznych nie jest możliwe ( pomieszczenia znajdują się w budynku 
wpisanym do rejestru zabytków).  
Czerwona linia pokazuje czas pogłosu dla pomieszczenia z wykończeniem takim jak na 
dołączonym rysunku w Wersji 1. 

2. ROZWIAZANIA  TECHNICZNE 
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Gdyby nie zastosowano żadnych elementów wygłuszających to czas pogłosu sięgałby 4-5 s 
(tak jest w chwili obecnej). 

3. OPIS ZAPROPONOWANYCH SYSTEMÓW 

Zaproponowane rozwiązanie przygotowano w oparciu o systemy akustyczne dostępne na
rynku polskim. 

Na sufity i ściany zastosowano panele akustyczne  

3.1. Panele akustyczne 

Na części sufitu, w najwyższych częściach sklepienia w pomieszczeniu, proponuje się
zastosowanie paneli akustycznych zwieszanych, np. układ 2400/1200 i  1200/1200.  

Wykonać należy wolnowiszące panele stosowane w pomieszczeniach, gdzie 
montaż sufitu od ściany do ściany nie jest możliwy lub gdy potrzebna jest szybka 
adaptacja akustyczna. Sprawdza się także, gdy zależy nam na zachowaniu 
pierwotnej wysokości pomieszczenia. Dostępne są trzy opcje montażu: przy użyciu  
Regulowanych wieszaków cięgnowych, Mocowań stropowych 1-punktowych lub 
Mocowań bezpośrednich. W połączeniu z  Mocowaniami kotwiącymi (patent) pozwalają
uzyskać wielowarstwowe instalacje paneli, również pod różnymi kątami. Rdzeń płyty 
wykonany jest z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Płyta jest pokryta 
powłoką  z obydwu stron. Krawędzie są prosto przycięte i malowane.  
Dostępne rozmiary/ formaty płyt ( mm) : 
1. Płyty: 
1800x1200x40 
2400x1200x40 o wadze 11,5 kg 
2. Płyty: 
1200x1200x40 mm o wadze 6 kg 
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Bogata kolorystyka paneli akustycznych i kilka systemów zawiesi dają szerokie 
możliwości projektowe. Ostateczny wybór zostanie określony po akceptacji rozwiązań
i wyborze kolorystyki przez Użytkowników. 

Tkanina szklana–proponowane  wykończenie zastosowanych płyt sufitowych (
najczęściej spotykane wykończenie powierzchni płyt sufitowych); w połączeniu z wełną
szklaną daje optymalne właściwości pochłaniania dźwięku. W porównaniu do 
powłoki Akutex T, średnia wielkość mikroperforacji jest mniejsza o połowę, natomiast 
ich ilość  jest podwojona, zachowując dobre właściwości akustyczne. Przy mniejszych 
mikroperforacjach powłoka jest łatwiejsza do czyszczenia. Proponuje się zastosowanie 
paneli w kolorze białym lub kremowym. 

3.2. Panele ścienne 

Ze względu na dużą kubaturę pomieszczenia, zaproponowano dodatkowo
dźwiękochłonne panele ścienne - zastosowane są jako uzupełnienie sufitów 
akustycznych (niezbędne do uzyskania pożądanych warunków akustycznych). 

PANELE ŚCIENNE ZESTAW 1 
Na ścianie po lewej stronie od wejścia do pomieszczenia przyjęto ekran z paneli ściennych  
o wymiarach 270 cm x 240 cm ( 4 szt. paneli 270x60cm) . Ze względu na pełnioną funkcję
pomieszczenia, tj. Biuro Współpracy Międzynarodowej, zaproponowano ekran przedstawiający 
mapę świata.  
Krawędzie paneli mają tworzyć dyskretne połączenie i nie wymagają
użycia widocznych profili między panelami. System składa się z paneli akustycznych
             konstrukcji  o  łącznej przybliżonej wadze 5 kg/m². Rdzeń płyty wykonany jest 
z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest 
tkaniną z włókna szklanego (w 16 kolorach, specjalnie wzmocnioną tkaniną z włókna 
szklanego  lub powłoką malarską. Tył płyty pokryto welonem szklanym, krawędzie 
są malowane. Krawędzie dłuższych boków panela są częściowo przykryte powłoką
licową. Dostępne wersje Texona gamma w powłoce odbijającej, patrz diagram 
pochłania dźwięku. By uzyskać najlepszy efekt końcowy, rekomendujemy montaż na 
oryginalnej konstrukcji. Konstrukcja wykonana jest z tłoczonego aluminium. 
Dostępne rozmiary panela ( mm) : 2700x600x40mm 

Proponowane wykończenie zastosowanych dźwiękochłonnych paneli ściennych. 
Tkanina ma gładki, delikatny splot , jest odporna na uderzenia, występuje w szerokiej 
gamie kolorów. 
Ostateczny wybór zostanie określony po akceptacji rozwiązań i wyborze kolorystyki 
przez Użytkowników. 

3.3. Panele ścienne  

Aby zwiększyć chłonność akustyczną pomieszczenia, proponuje się zastosowanie 
paneli ściennych  na pozostałych ścianach pomieszczenia.  

Panele ścienne akustyczne  pochłaniają poziome dźwięki, które odbijając się od 
ścian powodują echo. Dzięki zmniejszeniu odbić poziomych można poprawić
przejrzystość mowy oraz zadbać o prywatność mowy.  

Panele akustyczne montujemy na ścianie w kształtach kwadratu, prostokąta oraz 
kółka.  
System daje duże możliwości projektowe, ze względu na różne formaty oraz kolory płyt, 
tworząc dowolne układy. Występują trzy systemy montażowe:  przy użyciu szyny 
montażowej , zaczepu  lub mocowania 
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wspornikowego. płyty są  dostępne w różnych formatach o wadze od 2,0-4,5 kg. Rdzeń
płyty wykonany jest z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia 
licowa pokryta jest tkaniną z włókna szklanego w różnych kolorach lub powłoką
malarską. Tył płyty pokryto welonem szklanym, a krawędzie są pomalowane na biało 
lub szaro.  
Dostępne rozmiary/ formaty ( mm) : 
600xx40, 600x600x40, 800xx40, 1200xx40, 1200x30x40, 1200x60x40 

PANELE ŚCIENNE zastosowano w ZESTAWIE 2, 3 i 4 

Panele akustyczn e powinny spełnia ć poniższe parametry /nie gorsze/ 
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4. DOKUMENTACJA ZDJ ĘCIOWA 
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SPIS RYSUNKÓW 

L.P. Numer rysunku  Nazwa rysunku Skala 
 RYSYNKI  ARCHITEKTURY I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

1. 3006_A_2002 RZUT SUFITÓW - pom. nr 0.36a / 0.36 1:50 
2. 3006_A_2001 ZESTAWIENIE PANELI AKUSTYCZNYCH –  

pom. nr 36/36a 
1:50 


