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Budynek w polu dźwiękowym
Działania w zakresie ochrony akustycznej
Na etapie projektowania i wznoszenia budynków
należy zapewnić odpowiedni komfort akustyczny
ludziom, którzy będą użytkownikami obiektu. Konieczne jest również spełnienie wymagań dotyczących emisji hałasu do środowiska.
Kompleksowe zabezpieczenia akustyczne budynku polegają przede wszystkim na:
- odizolowaniu pomieszczeń znajdujących się wewnątrz budynku od hałasu docierającego z zewnątrz,
- redukcji przenoszenia dźwięku pomiędzy pomieszczeniami wewnątrz budynku,
- zapobieganiu przenoszenia dźwięku na zewnątrz
w przypadku silnej emisji dźwięku w budynku
(przykładowe źródła dźwięku: hałas przemysłowy,
dyskoteki, itp.),
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- stworzeniu optymalnego "klimatu akustycznego"
w pomieszczeniach.
Pierwsze trzy wymienione działania dotyczą zagadnień akustyki budowlanej. Ostatnie działanie
zaś podejmowane jest w ramach projektowania
akustyki wnętrz.
Na rys. GS.1 przedstawiono podstawowe zagrożenia akustyczne budynków, działania w zakresie
ochrony akustycznej, a także parametry akustyczne przegród budowlanych i pomieszczeń.
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Podstawowe zagrożenia akustyczne budynków

Hałas wewnętrzny
(np. hałas komunikacyjny)
Dźwięki powietrzne

Hałas wewnętrzny
(wytwarzany przez użytkowników budynku)

Dźwięki materiałowe

Dźwięki powietrzne

Dźwięki uderzeniowe
(np. odgłos kroków)

Hałas od wyposażenia technicznego
(np. od instalacji)

Hałas pogłosowy

Dźwięki powietrzne
i materiałowe

Dźwięki powietrzne

Działania w zakresie ochrony akustycznej

Izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych:

Wibroizolacje, dylatacje, elastyczne połączenia:

Izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych:

Izolacja od dźwięków
uderzeniowych:

Izolacja od dźwięków
powietrznych
oraz wibroizolacja:

Regulacja pogłosu,
obniżenie poziomu
dźwięku w pomieszczeniach chronionych:

■■ ścian zewnętrznych
■■ dachów
■■ okien
■■ drzwi zewnętrznych

■■ całej konstrukcji
■■ pojedynczych elementów budowlanych

■■ ścian działowych
■■ stropów
■■ drzwi

■■ stropów
■■ schodów

■■ instalacji wentylacyjnych
■■ instalacji sanitarnych
■■ elementów wyposażenia technicznego budynku
(np. windy)

■■ hale
■■ biura
■■ korytarze
■■ pomieszczenia
konferencyjne itp.

Parametry akustyczne przegród budowlanych i pomieszczeń

wskaźnik oceny wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R'A2 lub R'A1 dotyczy ścian zewnętrznych z oknami

wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R'A1 lub R'A2 stropy, ściany, drzwi
wskaźnik oceny wzorcowej różnicy poziomów DnT,A1 lub DnT,A2
-stropy, ściany

Rys. GS. 1:

Ln,w
wskaźnik
ważony poziomu
uderzeniowego
znormalizowanego
przybliżonego
L‘n,w
oceniony
poziom normatywny odgłosu kroków
wraz z przenoszeniem bocznym

LAeq
równoważny poziom dźwięku
A - przy hałasie nieustalonym
LAm
średni poziom dźwięku A - przy
hałasie ustalonym
LAmax maksymalny poziom dźwięku
A przy hałasie nieustalonym

T20/T30 czas pogłosu
Lr
równoważny
poziom dźwięku A

Podstawowe zagrożenia akustyczne budynków, działania w zakresie ochrony akustycznej oraz parametry akustyczne przegród budowlanych i pomieszczeń
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Zakresy częstotliwości
Zakres słyszalności

Ludzkie ucho może odbierać fale dźwiękowe w zakresie częstotliwości od ok. 16 Hz do 16-20 kHz.
Poniżej granicy 16 Hz (infradźwięki) człowiek odbiera fale akustyczne jako drgania. Częstotliwości powyżej 20 kHz (ultradźwięki) raczej nie są
słyszalne przez człowieka. Zakres częstotliwości słyszalnego dźwięku zależy również od indywidualnych predyspozycji słuchacza. Wraz z wiekiem oraz ze spadkiem kondycji układu słuchowego górna granica częstotliwościowa słuchu ulega
obniżeniu.
Odbiór dźwięku jest zjawiskiem subiektywnym.
Wrażliwość na dźwięk zależy nie tylko od jego głośności, ale również od częstotliwości. Na rysunku
GS.2 zaznaczono tzw. powierzchnię słyszalności,
której granice wyznaczają skrajne częstotliwości i
poziomy dźwięku fal akustycznych, które są słyszalne przez ucho ludzkie.
6
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Poziom
Ciśnienie
akustyczne dźwięku
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0

2·

2·
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(0 dB)

20 31 63 125 250 500 1

2

4

8 16
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Rys. GS. 2:

Powierzchnia słyszalności z wpisanym polem emisyjnym mowy i muzyki
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Zakresy częstotliwości
Obszar ochrony przeciwdźwiękowej
W oparciu o charakterystykę czułości ucha ludzkiego na dźwięki o różnych częstotliwościach
określono zakresy częstotliwościowe, które należy uwzględniać podczas projektowania akustyki
wnętrz i zabezpieczeń przeciwdźwiękowych.
Podstawowe spektrum częstotliwości w odniesieniu do izolacyjności akustycznej przegród budowlanych (akustyka budowli) obejmuje zakres od 100
do 3150 Hz. W szczególnych przypadkach (np.
przy wysokim udziale procentowym hałasu niskoczęstotliwościowego, szerokopasmowym spektrum dźwięku w salach kinowych) zakres ten można poszerzyć do wartości od 50 do 5000 Hz.
Podczas projektowania akustyki wnętrz należy natomiast rozpatrywać nieco szersze spektrum częstotliwości ze względu na konieczność spełnienia
jak najlepszych warunków odsłuchowych.
Poglądowe zakresy częstotliwości dźwięku istotne
podczas projektowania akustyki w budynku przedstawiono na rysunek GS. 3.

Infradźwięki

Zakres słyszalności dla ludzkiego ucha

Ultradźwięki

ZAKRESY PROJEKTOWE
Akustyka wnętrz
Akustyka budowli
Mowa
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Rys. GS. 3:
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63
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1000

3150 8000 20000
Częstotliwość f [Hz]
10000

Poglądowe zakresy częstotliwości dźwięku istotne podczas projektowania akustyki w budynku
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Rys. GS. 4: Stanowisko pomiarowe izolacyjności akustycznej przegród
i elementów budowlanych od dźwięków powietrznych

Rys. GS. 5: Stanowisko pomiarowe izolacyjności akustycznej przegród i elementów budowlanych od dźwięków uderzeniowych

Ocena izolacyjności akustycznej
przegród i elementów budowlanych

► Warto wiedzieć!
Im wyższa wartość wskaźnika izolacyjności
akustycznej od dźwięków powietrznych RW
tym lepsza izolacyjność akustyczna rozdzielającego elementu budowlanego

Akustyka budowli - dźwięki powietrzne i uderzeniowe
Dźwięk i poziom dźwięku
Pod pojęciem dźwięku rozumie się fale akustyczne rozchodzące się w ośrodku sprężystym, np.
w powietrzu (dźwięki powietrzne) lub w ciele stałym (dźwięki materiałowe). Miarą logarytmiczną siły dźwięku jest poziom ciśnienia akustycznego LP

8 Ochrona
▪ Rozdział
▪ MM/2015
akustyczna
z firmą Knauf – Podstawy

lub poziom dźwięku, który dodatkowo uwzględnia
właściwości ludzkiego słuchu. Wartości obu parametrów podaje się w decybelach [dB].
Przez przegrody mogą przenikać dźwięki powietrzne docierające z zewnątrz budynku, np. hałas komunikacyjny, jak również dźwięki powietrzne

generowane wewnątrz budynku, np. rozmowy, hałas od wyposażenia technicznego. Ponadto przegrody przenoszą również dźwięki uderzeniowe, np. kroki czy dźwięki wywołane upadającymi
przedmiotami.
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Izolacyjność akustyczna właściwa R [dB]

Akustyka budowli - ochrona przed dźwiękami powietrznymi
90

Procedura określania jednoliczbowych wskaźników Rw i R'w według
PN-EN ISO 717-1:
■ Aby ocenić wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej przegrody od dźwięków powietrznych należy przesuwać odpowiednią krzywą odniesienia skokowo co 1 dB
w kierunku krzywej pomiarowej, aż suma niekorzystnych odchyleń (dodatnie wartości wynikające z różnicy N1-R) będzie możliwie jak największa, lecz nie przekroczy
wartości 32,0 dB (pomiar w 16 pasmach 1/3-oktawowych) lub 10,0 dB (pomiar w
5 pasmach oktawowych). Niekorzystne odchylenie dla danej częstotliwości występuje wówczas, gdy wynik pomiaru jest mniejszy od wartości odniesienia.
■ Wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej Rw (przenikanie dźwięku tylko
przez analizowany element) lub wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej
właściwej przybliżonej R‘w (uwzględniający boczne przenoszenie dżwięku) odpowiada wartości przesuniętej krzywej odniesienia N1 dla 500 Hz.

krzywa
pomiarowa
R

80

5,5

70
67
60
50

9,0

przesunięta
krzywa
odniesienia N 1

0,5
2,6
3,1
8,1

krzywa
odniesienia

40
30

Przykład:
W112.pl Knauf Ściana na konstrukcji ze słupków metalowych
■ Zwykła konstrukcja ze słupków metalowych CW 75 w rozstawie 625 mm
■ Okładzina: 12,5 mm Silentboard + 12,5 mm Diamant
■ Izolacja: 60 mm Knauf Thermolan TI 140 T

R w = 67 dB

20

1000 2000 4000
Częstotliwość f [Hz]

Obliczenie sumy niekorzystnych odchyleń:
9,0 + 8,1 + 3,1 + 2,6 + 0,5 + 5,5 = 28,8 dB
Pomiar w pasmach tercjowych
0d 100 Hz do 3150 Hz: 16
28,8 : 16 + 1,8 dB
W rezultacie obliczeń wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej Rw
dla analizowanej przegrody wyniósł 67 dB.
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200
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Izolacyjność akustyczna właściwa R [dB] 39,0

42,9

50,9

54,4

59,5

64,3

68,1

69,0

69,7

70,6
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Krzywa odniesienia
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Przesunięta krzywa odniesienia N1 [dB] 48,0
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Rys. GS. 6: Procedura wyznaczania jednoliczbowych wskaźników Rw R'w izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych

Wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej
właściwej Rw
W wyniku pomiaru izolacyjności akustycznej od
dźwięków powietrznych przegrody budowlanej
uzyskuje się informację o izolacyjności elementu
w postaci funkcji zależnej od częstotliwości dźwięku. W większości przypadków pomiary izolacyjności akustycznej wykonuje się w zakresie częstotliwości od 100 do 3150 Hz, choć zakres ten można
rozszerzyć do wartości od 50 do 5000Hz.
W celu uproszczenia wyniku, który jest funkcją, do
wartości jednoliczbowej wyznacza się wskaźnik
ważony izolacyjności akustycznej właściwej, RW.
Procedura służąca do określania tego parametru została opisana w PN-EN ISO 717-1, a przykładową jej implementację zaprezentowano na
rys. GS6. Istotna jest również informacja, że parametr RW określa izolacyjność akustyczną przegrody przy założeniu, że dźwięk przenika tylko przez
analizowany element.

Transmisja dźwięku między pomieszczeniami
Oddzielenie dwóch pomieszczeń za pomocą ściany szkieletowej

Dn,f

Rw

R'w

Dn,f

Rw
Wskaźnik ważony izolacyjności
akustycznej właściwej bez uwzglednienia
transmisji dźwięku przez elementy boczne
Dn,f
Różnica poziomów ciśnienia
akustycznego danej drogi pośredniej
przenoszenia dźwięku
R'w
wskażnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej
uwzględniający boczne przenoszenie
dźwięku

Rys. GS. 7: Transmisja dźwięku między pomieszczeniami z uwzględnieniem bocznego przenikania dźwięku

Wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej
właściwej przybliżonej R’w
Jeśli przenoszenie dźwięku nie odbywa się tylko
poprzez rozdzielający pomieszczenia element, ale

należy również uwzględnić tzw. boczne przenoszenie dźwięku, wówczas izolacyjność przegrody
określa się za pomocą wskaźnika ważonego izolacyjności akustycznej R’w (rys. GS. 7).
▪ Rozdział
MM/2015
Ochrona akustyczna z firmą
Knauf – ▪Podstawy
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Poziom uderzeniowy znormalizowany [dB]

Podstawy
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Procedura określania jednoliczbowych wskaźników Ln,w i L'n,w według
PN-EN ISO 717-2:
■ Aby ocenić wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej przegrody od dźwięków uderzeniowych należy przesuwać odpowiednią krzywą odniesienia skokowo co 1 dB w kierunku krzywej pomiarowej, aż suma niekorzystnych odchyleń będzie mozliwie jak najwieksza. lecz nie przekroczy wartości 32,0 dB (pomiar w 16 pasmach 1/3-oktanowych) lub
10,0 dB (pomiar w 5 pasmach oktawowych). Niekorzystne odchylenie dla danej częstotliwości występuje wówczas, gdy wynik pomiaru jest większy od wartości odniesienia.
■ Wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego znormalizowanego Ln,w (przenikanie
dźwięku tylko przez analizowany element) lub L'n,w (uwzględniający boczne przenoszenie dźwięku) odpowiada wartości przesuniętej krzywej odniesienia N2 dla
500 Hz (pomiar w 16 pasmach 1/3-oktanowych) lub pomniejszonej o 5 dB wartości
przesuniętej krzywej odniesienia N2 dla 500 Hz (pomiar w 5 pasmach oktawowych).

krzywa
odniesienia

70
60
5,6
1,8

50

7,9

przesunięta
krzywa
odniesienia N 2

0,8

43
40

1,5
3,0
4,3
4,3
2,1
0,4

30
20

Przykład:
F231.pl Płynny jastrych Knauf na warstwie izolacji
■ 35 mm płynny jastrych FE 50 na papierze parafinowym Knauf
■ 25 mm Heraklith m + 25 mm Knauf Insulation TP 25-5
■ 140 mm strop żelbetowy

krzywa pomiarowa
Ln

10

Ln,w = 43 dB

Obliczenie sumy niekorzystnych odchyleń:
1,8 + 5,6 + 7,9 + 0,8 + 1,5 + 3,0 + 4,3 + 4,3 + 2,1 + 0,4 = 31,7 dB
Pomiar w pasmach tercjowych od 100 Hz do 3150 Hz: 16 31,7 : 16 = 1,98 dB

0
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Częstotliwość f
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250

500

1000 2000 4000
częstotliwość f [Hz]

W rezultacie obliczeń wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego znormalizowanego L'n,w dla analizowanej przegrody wyniósł 43 dB.
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Poziom uderzeniowy znormalizowany Ln [dB] 46,8
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35,3

30,1
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Krzywa odniesienia

[dB] 67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

66,0

65,0

64,0

63,0

62,0
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56,0

53,0

50,0

47,0

Przesunięta krzywa odniesienia N2 [dB] 45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

44,0

43,0
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40,0
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Odchylenia Ln - N2
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Rys. GS. 8:

[dB] 1,8

Procedura wyznaczania jednoliczbowych wskaźników Ln,w i L'n,w izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych

Ocena izolacyjności akustycznej
przegród i elementów budowlanych

► Warto wiedzieć!
Im niższa wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych
L'n,w tym lepsza izolacyjność akustyczna rozdzielającego elementu budowlanego.

Akustyka budowli - ochrona przed dźwiękami uderzeniowymi
Wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego
znormalizowanego L’n,w
Analogicznie jak w przypadku pomiarów izolacyjności akustycznej przegrody od dźwięków powietrznych, również wynik pomiaru izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych przedstawiony jest w postaci funkcji zależnej od częstotliwości dźwięku. Aby uprościć wynik do postaci jednoliczbowej wyznacza się wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego znormalizowanego L’n,w. Procedura służąca do określania tego parametru została
opisana w PN-EN ISO 717-2, a przykładową jej implementację zaprezentowano na rys. GS. 8. Istotna jest róznież informacja, że parametr L’n,w określa
izolacyjność akustyczną przegrody przy założeniu,
że dźwięk przenika tylko przez analizowany element. Dodatkowo, w przeciwieństwie do pomiarów
izolacyjności przegrody od dźwięków powietrznych,
10
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gdzie kluczowym jest określenie różnicy poziomów
ciśnienia akustycznego między pomieszczeniem
nadawczym i odbiorczym, badając poziom uderzeniowy elementu budowlanego mierzy się tylko poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu odbiorczym przy zadanym znormalizowanym źródle
dźwięków uderzeniowych (tzw. stukacz wzorcowy).
Równoważony ważony wskaźnik poziomu
uderzeniowego znormalizowanego Ln,w.eq,
ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego ΔLw
Równoważony ważony wskaźnik poziomu uderzeniowego znormalizowanego dla gołego masywnego stropu Ln,w.eq charakteryzuje izolacyjność od
dźwięków uderzeniowych w przypadku litych stropów bez warstwy wierzchniej. Aby określić przyrost izolacyjności akustycznej stropów wskutek zamontowania dodatkowych warstw (np. pływającego

jastrychu, miękko sprężynujących posadzek itp.) i/
lub obłożeniu stropu od dołu lub wykonaniu sufitu
(np. sufit podwieszany, przęsłowy itp.) należy wyznaczyć parametr ΔLw, tj. ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego.
Wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego znormalizowanego L'n,w wykończonego stropu wynika z
wzoru: L'n,w = Ln,w,eq - ΔLw (dB).

Wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego
znormalizowanego L'n,w
Zgodnie z normą PN-EN 12354-2 przenoszenie
dźwięku przez znajdujce się z boku stropu elementy budowlane uwzględnia się za pomocą wartości
korekcyjnej K. W konsekwencji wskaźnik ważony
poziomu uderzeniowego znormalizowanego L'n,w
uwzględniający przenoszenie bocznem, wyznacza
się z wzoru: L'n,w = Ln,w,eq - ΔLw + K

i,j
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L

L

i,j
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widmo nr 1 do obliczeń C (50 Hz do 5000 Hz
oraz 100 Hz do 5000 Hz)
Rys. GS. 9a: Widma poziomu dźwięku do obliczania widmowych
wskaźników adaptacyjnych dla pomiarów przeprowadzonych w pasmach
1/3-oktawowych
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1000

2000

4000

X

Spektrum nr. 1 do obliczeń z Ctr

Spektrum nr. 1 do obliczeń z Ctr

widmo nr 2 do obliczeń C
widmo nr 1 do obliczeń C (50 Hz do 3150 Hz)

125

widmo nr 2 do obliczeń C
widmo nr 1 do obliczeń C (63 Hz do 2000 Hz)

widmo nr 1 do obliczeń C (63 Hz do 4000 Hz
oraz 125 Hz do 4000 Hz)
Rys. GS. 9b: Widma poziomu dźwięku do obliczania widmowych
Rys.
GS. 9b:adaptacyjnych
Widma poziomu
dźwięku doprzeprowadzonych
obliczania widmowych
wskaźników
dla pomiarów
w pasmach
wskaźników
oktawowych adaptacyjnych dla pomiarów przeprowadzonych w pasmach
oktawowych

Ocena izolacyjności akustycznej przegród
i elementów budowlanych
Akustyka budowli - widmowe wskaźniki adaptacyjne
Ocena izolacyjności akustycznej przegród budowlanych od dźwięków powietrznych pod kątem spełnienia wymagań normowych nie może być przeprowadzona w oparciu o omówiony wcześniej
wskaźnik R'w. Nie uwzględnia on bowiem informacji dotyczącej rodzaju widma hałasu. Aby dokonać
pełnej analizy izolacyjności akustycznej przegrody
konieczne jest również wyznaczenie widmowych
wskaźników adaptacyjnych w zakresie częstotliwości od 100 do 3150 Hz (w razie porzeby także w rozszerzonym zakresie częstotliwości od 50
do 5000 Hz).

Ostatecznie, parametry określające izolacyjność akustyczną przegrody budowlanej powinny być podawane w odniesieniu do jednoliczbowych wskaźników
R'w lub L'nw przy uwzględnieniu wartości widmowych
wskaźników adaptacyjnych w następujący sposób:
■ Rw (C, Ctr) w dB
■ Ln,w (CI) w dB

Istotnym jest również fakt, że o ile w przypadku izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych
dopuszczalne wartości poziomu uderzeniowego
określa się przy pomocy wskaźnika L'n,w, to porównując wartości izolacyjności akustycznej od dźwięków
powietrznych z normowymi wartościami dopuszczalnymi należy opierać sie na sumie wartości R'w i odpowiedniego widmowego wskaźnika adaptacyjnego:
■ R'A1 = R'w + C
■ R'A2 = R'w + Ctr

Podstawowe widmowe wskaźniki adaptacyjne określane w przypadku pomiarów izolacyjności akustycznej przegrody budowlanej od dźwięków powietrznych to wskaźniki C i Ctr. Pierwszy z
nich C odnosi się m.in. do hałasu bytowego, drugi Ctr uwzględnia natomiast większy udział niskich
częstotliwości w widmie dźwięku. Widma poziomu
dźwięku do obliczania widmowych wskaźników
adaptacyjnych przedstawiono w tabelach GS1a i
GS1b.
Określając izolacyjność przegrody od dźwięków
uderzeniowych również można obliczyć widmowe wskaźniki adaptacyjne. W podstawowym zakresie częstotliwości, tj. od 100 do 3150 Hz będzie to wskaźnik CI, który koryguje w szczególności zakłócenia poziomu uderzeniowego w niskich
częstotliwościach.
Ochrona akustyczna z firmą Knauf – Podstawy
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Spektra dźwiękowe do obliczania wartości dostosowania spektrum dla rozszerzonego zakresu częstotliwości
Częstotliwość
[Hz]

Poziom dźwięku Li,j [dB]
Widmo nr 1 do obliczania
C i C50-3150

C50-5000 i C100-5000

Widmo nr 2 do obliczania Ctr
dla dowolnego zakresu częstotliwości

Tercje

Oktawy

Tercje

Oktawy

Tercje

Oktawy

50

-40

–

-41

–

-25

–

63

-36

-31

-37

-32

-23

-18

80

-33

–

-34

–

-21

–

100

-29

–

-30

–

-20

–

125

-26

-21

-27

-22

-20

-14

160

-23

–

-24

–

-18

–

200

-21

–

-22

–

-16

–

250

-19

-14

-20

-15

-15

-10

315

-17

–

-18

–

-14

–

400

-15

–

-16

–

-13

–

500

-13

-8

-14

-9

-12

-7

630

-12

–

-13

–

-11

–

800

-11

–

-12

–

-9

–

1000

-10

-5

-11

-6

-8

-4

1250

-9

–

-10

–

-9

–

1600

-9

–

-10

–

-10

–

2000

-9

-4

-10

-5

-11

-6

2500

-9

–

-10

–

-13

–

3150

-9

–

-10

–

-15

–

4000

–

–

-10

-5

-16

-11

5000

–

–

-10

–

-18

–

Uwaga: Wszystkie poziomy sa ważone według charakterystyki A, a całkowite poziomy dźwięku A są sprowadzone do 0 dB.
Tabela GS. 1a: Widma poziomu dźwięku do obliczania widmowych wskaźników adaptacyjnych
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Spektra dźwiękowe do obliczania wartości dostosowania spektrum dla podstawowego zakresu częstotliwości
Częstotliwość [Hz]

Poziom dźwięku Li,j [dB]
Widmo nr 1 do obliczania C
Tercje

Oktawy

Widmo nr 2 do obliczania Ctr
Tercje

100

-29

125

-26

160

-23

-18

200

-21

-16

250

-19

315

-17

-14

400

-15

-13

500

-13

630

-12

-11

800

-11

-9

1000

-10

1250

-9

-9

1600

-9

-10

2000

-9

2500

-9

-13

3150

-9

-15

Oktawy

-20
-21

-14

-8

-5

-4

-20

-14

-15

-10

-12

-7

-8

-4

-11

-6

Uwaga: Wszystkie poziomy sa ważone według charakterystyki A, a całkowite poziomy dźwięku A są sprowadzone do 0 dB.
Tabela GS. 1b: Widma poziomu dźwięku do obliczania widmowych wskaźników adaptacyjnych
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10.000
8.000

3

6.000
5.000
4.000

1

4

3.000
2.500

7

2.000
1.500
1.200
1.000
800

1 Sklejka

5

2

strefa korzystna pod
względem izolacyjności
akustycznej - niska
sztywność przegrody

6

8

3

Płyty izolacyjne z włókien drzewnych

4

Aluminium, Stal, Szkło

5

Płyty gipsowo-kartonowe

6

Silentboard

7

Płyty wiórowe

8

Płyty cementowo-włóknowe

9

Płyty gipsowe

12 Beton

strefa niekorzystna pod
względem izolacyjności
akustycznej

300
250
200
160

9

120
100
80

10

12

80
100
120
150
180
200
250
300

30

20

11

15

8
10

4
5
6

3

2

strefa korzystna pod względem
izolacyjności akustycznej - niska
sztywność przegrody
1

100 Hz

Twarde płyty z włókien drzewnych

11 Bloczek silikatowy

600
500
400

60
50

2

10 Beton komórkowy

40
50
60

1.600 Hz

Częstotliwość koincydencji f g

[Hz]

Podstawy

Grubość materiału d [mm]

Rys. GS. 10: Częstotliwości graniczne koincydencji fg jednowarstwowych elementów budowlanych w zależności od grubości płyty i materiału

Izolacyjność elementów budowlanych
Teoria i praktyka

► Warto wiedzieć!
W przypadku jednowarstwowych elementów
budowlanych dobrą izolację akustyczną można uzyskać głównie dzięki ich dużej masie
powierzchniowej.

Bezpośrednia transmisja dźwięku przez przegrodę
Przegrody w zależności od swojej konstrukcji charakteryzują się różnymi parametrami akustycznymi. Podstawowa klasyfikacja przegród budowlanych dotyczy liczby warstw, z jakich złożony jest
dany element. W konsekwencji wyróżnia się przegrody jednowarstwowe i wielowarstwowe.
Przegrody jednowarstwowe
Za jednowarstwową przegrodę można przyjąć element taki jak: ściana murowana, ściana żelbetowa, strop żelbetowy, itp. Izolacyjność akustyczna
takich przegród w głównej mierze zależy od ich
masy powierzchniowej oraz sztywności. Ogólnie,
im przegroda ma większą masę, tym charakteryzuje się wyższym wskaźnikiem izolacyjności akuCopyright by Knauf Gips KG
stycznej. Ponadto z reguły wraz ze wzrostem częstotliwości również zwiększa się izolacyjność akustyczna elementu jednowarstwowego. Wyjątek
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stanowi pasmo częstotliwości wokół częstotliwości granicznej, tzw. częstotliwości koincydencji fg
(rys. GS.11).
Tutaj w skutek zbieżności padającej fali dźwiękowej z falą giętną, charakterystyczną dla danej
przegrody, zwiększają się drgania przegrody, a
w konsekwencji spada jej izolacyjność akustyczna. Na rys. GS.10 wykreślono zależność częstotliwości koincydencji wybranych jednowarstwowych
elementów budowlanych w zależności od grubości płyt i materiału.
Wielowarstwowe przegrody budowlane
Stosowane są wówczas, gdy chce się uzyskać
wysoką izolacyjność akustyczną przegrody przy
równocześnie niskiej masie elementu. Przegroda taka działa jak układ mas na sprężynie, a izolacyjność całego elementu zależy od parametrów

poszczególnych warstw i ich połączenia. Przegrody wielowarstwowe charakteryzują się różnymi właściwościami akustycznymi w zależności od
częstotliwości padającego na nie dźwięku.
W przypadku dwuwarstwowych elementów budowlanych izolacja akustyczna zależy od właściwości obydwu pojedynczych warstw (= „masa”),
połączenia obydwu warstw ze sobą (= „sprężyna”)
oraz materiału izolacyjnego wypełniającego pustą
przestrzeń. Cały układ posiada pewną częstotliwość rezonansową f0, przy której wskaźniki izolacyjności akustycznej są bardzo niskie. Poniżej zakresu rezonansowego przegroda wielowarstwowa
zachowuje się, jak przegroda pojedyncza o masie,
która jest sumą mas wszystkich warstw. Powyżej
zaś częstotliwości rezonansowej poszczególne
warstwy przegrody drgają niezależnie od siebie,
co w teorii daje przyrost izolacyjności akustycznej

Podstawy

Oceniony wskaźnik redukcji dźwięku R w

[dB]
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2
3
4
6
8
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1

10
Masa powierzchniowa m' [kg/m2]
1 Teoretyczne prawo masy: R w = 20· log m' + 11
2 Krzywa tłumienia dźwięku dla litego elementu
budowlanego np. mur, płyty katonowo-gipsowe, beton
(według Gösele)

Rys. GS. 11: Izolacja akustyczna jednowarstwowych elementów budowlanych w
zależności od masy

Rozwiązanie A

Rozwiązanie B

Rozwiązanie C

Rys. GS. 12: Typowe rozwiązania przegród wielowarstwowych

18 dB na każdą oktawę. Izolacja akustyczna jest
w tym zakresie wyraźnie wyższa w porównaniu
do jednowarstwowego elementu budowlanego o
identycznej masie. Niestety ten stromy wzrost nie
utrzymuje się aż do końca. Izolacja akustyczna
jest w tym zakresie wyraźnie wyższa w porównaniu do izolacyjności jednowarstwowego elementu budowlanego o identycznej masie. Niestety tak
znaczny przyrost izolacyjności wraz z częstotliwością maleje powyżej kolejnej częstotliwości granicznej fd.
W konsekwencji, aby uzyskać wysoką izolacyjność przegród wielowarstwowych, należy tak je
projektować, aby częstotliwość rezonansowa znajdowała się poniżej istotnego zakresu częstotliwości wynoszącego 100 Hz. Częstotliwość rezonansowa jest tym niższa im większa jest odległość pomiędzy warstwami lub im większa jest ich masa
powierzchniowa. Z drugiej strony częstotliwość
graniczna fd powinna być możliwie jak najwyższa.
Dodatkowo w celu zapobieżenia powstawaniu tzw.
„stojących fal” w pustej przestrzeni pomiędzy płytami (negatywne efekty rezonansu) należy wytłumić ją materiałami pochłaniającymi dźwięk.
Typowe rozwiązania przegród wielowarstwowych

przedstawiono na rys. GS.12. Zaprezentowano
trzy podstawowe rozwiązania konstrukcyjne.
Rzowiązanie A
Połączenie dwóch masywnych warstw, charakteryzujących się z reguły dużą sztywnością przy zginaniu, poprzez warstwę sprężystą/tłumiącą znajdującą się między nimi.
Zastosowanie:
■ Ściany działowe w domach szeregowych i bliźniakach.

► Warto wiedzieć!
Przy zastosowaniu wielowarstwowych elementów
budowlanych można przy znacznie mniejszej masie powierzchniowej uzyskać bardzo wysokie wartości izolacji akustycznej w porównaniu do jednowarstwowych litych elementów budowlanych.
się między nimi. W takim rozwiązaniu konieczne
jest stosowanie pośrednich elementów łączących
skrajne warstwy. Ważne jest, aby elementy te były
sprężyste i redukowały drgania przenoszone z jednej warstwy na drugą.
Zastosowanie:
■ Ściany w systemie suchej zabudowy wnętrz
■ Ciesielska konstrukcja dachowa
■ Stropy z belek drewnianych.

Rozwiązanie B
Połączenie masywnej warstwy, charakteryzującej
się z reguły dużą sztywnością przy zginaniu, z lekką elastyczną warstwą, poprzez warstwę sprężystą/tłumiącą znajdującą się między nimi.
Zastosowanie
■ ściany z okładziną zewnętrzną stosowaną w
celu zapewnienia ochrony akustycznej i/lub termicznej,
■ stropy masywne z podłogą pływającą lub sufitem podwieszanym.
Rozwiązanie C
Połączenie dwóch lekkich i elastycznych warstw
poprzez warstwę sprężystą/tłumiącą znajdującą
Ochrona akustyczna z firmą Knauf – Podstawy
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Przykłady rozwiązania B

Rys. GS. 13: Konstrukcja podłogi pływającej na
stropie

Rys. GS. 14: Konstrukcja sufitu podwieszanego

Rys. GS. 15: Ściana masywna z przedścianką

Rys. GS. 17: Strop z belek drewnianych z podwieszonym sufitem bez jastrychu

Rys. GS. 18: Strop z belek drewnianych z podwieszonym sufitem oraz system samonośnym
GIFA Floor

Przykłady rozwiązania C

Rys. GS. 16: Ściana na konstrukcji ze słupków
metalowych

Izolacyjność elementów budowlanych: teoria i praktyka
Bezpośrednia transmisja dźwięku przez przegrodę
Typowe konstrukcje w suchej zabudowie wnętrz
wykonuje się wg zasad konstrukcyjnych B i C (rys.
GS. 12).
Ściany na konstrukcji ze słupków metalowych
Ściany na konstrukcji ze słupków metalowych z
okładziną z płyt gipsowo-kartonowych (rozwiązanie C) są dobrze działającym układem masa-sprężyna-masa dzięki konstrukcyjnej optymalizacji
słupków (właściwości sprężynujące) oraz płyt gipsowo-kartonowych (elastyczność przy zginaniu,
odpowiednio dobrana masa płyt). Pozwalają one
na uzyskanie bardzo wysokiej izolacyjności akustycznej przy stosunkowo niewielkiej masie powierzchniowej konstrukcji (rys. GS.16).
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Stropy
Z powodu uwarunkowań konstrukcyjnych lite stropy z podłogą pływającą i ewentualnie lekkim sufitem podwieszanym należą do typowych konstrukcji wielowarstwowych zaprojektowanych wg zasady konstrukcyjnej B (rys. GS. 12).
W przypadku stropów istotne jest zapewnienie
nie tylko ich wysokiej izolacyjności od dźwięków
powietrznych, ale również wysokiego tłumienia
dźwięków uderzeniowych. W tym celu stosuje się
podłogi pływające. Dodatkowo izolacyjność stropu
można zwiększyć montując również odpowiednio
zaprojektowany sufit podwieszany.
Konstrukcja poszczególnych warstw umieszczanych na lub pod stropem jest następująca:

■■ Podłoga pływająca
Podłoga pływająca składa się z lekkiej warstwy
wierzchniej (np. wylewki cementowej) położonej
na warstwie sprężystej o odpowiednio dobranej
sztywności dynamicznej (rys. GS.13). Aby zapewnić skuteczną redukcję dźwięków uderzeniowych
istotne jest, aby w połączeniu podłogi pływającej
z konstrukcją budynku, tj. ścianami, stropem nie
tworzyły się mostki akustyczne. W tym celu należy pamiętać m. in. o wykonaniu izolacji obwodowej
wokół wylewki przy jej połączeniu ze ścianami pomieszczenia. Izolacyjność stropu można dodatkowo zwiększyć układając na podłodze miękkie/elastyczne porycia podłogowe.

Podstawy

Zasada podstawowa

Przykłady działań

Warstwy elastyczne przy zginaniu o wystarczającej masie powierzchniowej

■■ Korzystna masa/struktura poszycia (np. Knauf Diamant lub Silentboard)
■■ Grubość płyt kartonowo-gipsowych ≤ 20 mm
■■ Poszycie wielowarstwowe
■■ Obciążenie (np. folią ołowianą)

Odprzężenie połączenia pomiędzy warstwami

■■ Mocowanie poszycia do konstrukcji nośnej za pomocą łat poprzecznych, pasków izolacyjnych lub elementów sprężynujących
■■ Tylko punktowe lub/i sprężynujące połączenie a nawet brak połączenia pomiędzy
warstwami (np. wolnostojąca okładzina zewnętrzna, okładzina sufitowa na szynach
sprężynujących)
■■ Konstrukcja nośna z metalu zamiast konstrukcji nośnej z drewna
■■ Materiały sprężyste pod podłogą pływającą charakteryzujące się niską sztywnością
dynamiczną

Odległość pomiędzy warstwami

■■ Większa odległość pomiędzy warstwami/pusta przestrzeń pod sufitem

Izolacja pustej przestrzeni

■■ Wysoki stopień wypełnienia materiałem izolacyjny (ok. 80%)

Tabela GS. 2: Czynniki wpływające pozytywnie na izolacyjność akustyczną wielowarstwowych elementów budowlanych (ściany w systemie suchej zabudowy,
przedścianki, okładziny sufitowe/sufity podwieszane)

■■ Okładziny sufitowe i podwieszane sufity
Dodatkową redukcję hałasu na stropie można
uzyskać montując bezpośrednio od dołu do stropu okładzinę sufitową lub stosując sufit podwieszany. Przykładową konstrukcję sufitu podwieszanego przedstawiono na rys. GS.14. Zwykłe okładziny sufitowe/podwieszane sufity wykonuje się
z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych za pośrednictwem konstrukcji nośnej (łaty, profile metalowe, szyny sprężynujące, dyble sprężynujące,
podwiesia) mocowanej do surowego stropu (strop
lity, belki drewniane, profile stalowe). Jeszcze lepsze są samonośne systemy sufitowe (rys. GS. 17
i GS. 18) bez bezpośredniego połączenia z nośną
konstrukcją sufitu. Pustą przestrzeń między stropem a sufitem podwieszany należy choć częściowo wypełnić materiałem pochłaniającym dźwięk
(np. wełną mineralną).

Ściany
W przypadku litych ścian optymalne polepszenie
właściwości akustycznych można uzyskać przy
zastosowaniu okładzin zewnętrznych w połączeniu z konstrukcją nośną z metalu np. rys. GS. 15
(rys. GS. 12 zasada B). Szczególnie skuteczne
są konstrukcje wolnostojące montowane przed litą ścianą. Bardzo dobre polepszenie właściwości
akustycznych uzyskuje się również poprzez „sprężynujące” punktowe sprzężenie ze ścianą podstawową (polepszona stabilność w przypadku „słabszych” profili). Również i w tym przypadku w wolną
przestrzeń pomiędzy ścianą podstawową i okładzina zewnętrzną należy włożyć materiał pochłaniający dźwięk.

W tabeli GS. 2 opisano działania mające pozytywny wpływ na izolację akustyczną wielowarstwowych elementów budowlanych (ściany w systemie
suchej zabudowy, okładziny zewnętrzne, okładziny sufitowe).

Ochrona akustyczna z firmą Knauf – Podstawy
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Podstawy

Połączenie z podłogą

Połączenie ze ścianą szkieletową

Połączenie ze ścianą masywną

boczne
przenoszenie
dźwięku

boczne
przenoszenie
dźwięku

boczne
przenoszenie
dźwięku

brak
przenoszenia
bocznego
dźwięku

brak
przenoszenia
bocznego
dźwięku

brak
przenoszenia
bocznego
dźwięku

Rys. GS. 19: Działanie mające na celu zmniejszenie przenoszenia wzdłużnego dźwięku przez boczne elementy budowlane

Rys. GS. 20: Drogi przenoszenia dźwięku, przenoszenie dźwięku bezpośredniego i boczne przenoszenie dźwięku

► Warto wiedzieć!
Izolacyjność akustyczna przegrody w głównej
mierze zależy od izolacyjności jej najsłabszego elementu/połączenia. Jeśli któraś z dróg
transmisji dźwięku zapewnia izolacyjność na
poziomie np. 35 dB to nawet stosując ścianę
działową o bardzo wysokim wskaźniku izolacyjności, np. 60 dB uzyskamy wypadkową izolacyjność z reguły nie większą niż 35 dB.

Izolacyjność elementów budowlanych: teoria i praktyka
Boczne przenoszenie dźwięków
Aby zapewnić wysoką ochronę przed przenikaniem dźwięku należy stosować przegrody budowlane o wysokich parametrach izolacyjności akustycznej. Jednakże tylko właściwe wykonanie i
montaż przegrody mogą zapewnić skuteczność w
ochronie przed hałasem. Podczas projektowania i
montowania izolacyjnych przegród należy pamiętać o następujących sprawach:
Szczelność przegrody i jej połączenia z bocznymi elementami
Podstawą dla zapewnienia wysokiej izolacyjności
akustycznej przegrody jest brak nieszczelności,
zarówno w powierzchni przegrody, jak i na jej stykach z bocznymi elementami. Wszelkiego rodzaju nieszczelności działają podobnie jak kanały powietrzne, przez które dźwięk może przenikać między pomieszczeniami bez większych strat energii.
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W przypadku lekkich elementów budowlanych wymagane jest szczelne zaszpachlowanie krawędzi
płyt na powierzchni poszycia oraz uszczelnienie połączenia z sąsiadującymi elementami poprzez zastosowanie taśmy uszczelniającej (głównie taśmy
akustycznej) lub zaszpachlowanie. Należy przy tym
zwracać szczególną uwagę na takie połączenia z sąsiednimi elementami budowlanymi, które w okresie
użytkowania są szczególnie podatne na tworzenie
się pęknięć jak np. połączenia lekkich konstrukcji z
litymi elementami budowlanymi. Pęknięcia takie będą miały bowiem istotny wpływ na spadek izolacyjności akustycznej przegrody.
W celu „doposażenia” akustycznego zwykłych
ścian murowanych i ścian z muru pruskiego z okładzinami zewnętrznymi należy przed montażem
okładzin zewnętrznych otynkować istniejącą ścianę przynajmniej z jednej strony lub też starannie

zamknąć fugi (np. fugi w murze, fugi pomiędzy murem pruskim i konstrukcją muru).
Wzdłużne przenoszenie dźwięku
Analizując skuteczność przegrody budowlanej w
ochronie przed hałasem należy bezwzględnie pamiętać, że wymaganą izolacyjność akustyczną powinien zapewniać nie tylko rozdzielający element
budowlany, lecz że jest ona także wynikiem przenoszenia dźwięku drogami bocznymi.
Szczególnym rodzajem przenoszenia dźwięku
drogami bocznymi jest wzdłużne przenoszenie
dźwięku przez graniczące „boczne” elementy budowlane (rys. GS. 20). Boczne elementy budowlane ulegają „pobudzeniu”, fale dźwiękowe przenoszone są do sąsiedniego pomieszczenia i są ponownie emitowane jako dźwięk powietrzny przez
boczne elementy budowlane.

Podstawy

Drogi przenoszenia dźwięków
Przenoszenie dźwięku przez ściankę działową

■ Przez wolne otwory lub nieszczelności na powierzchni (np. fugi w murze, fugi pomiędzy murem pruskim i konstrukcją muru, nieszczelne okładziny).
■ Przez osłabienia konstrukcji ściany (np. wbudowane skrzynki/ nisze, gniazda elektryczne, instalacje sanitarne, szyby/kominy, szczeliny pozorne, ukryte listwy przypodłogowe itp.)

Przenoszenie dźwięku w strefie podłogi i sufitu

■
■
■
■
■
■

Przez przelotowe belki stropowe lub krokwie
Przez „lekkie” stropy np. stropy wykonane z pustaków stropowych
Przez przelotowe poszycie sufitu lub sufit podwieszany
Przez przelotową podłogę z bali lub jastrychu
Przez przelotową konstrukcję nośną, łaty
Przez pustą przestrzeń podsufitową/ dachową (pomiędzy belkami/krokwiami)

Przenoszenie dźwięku wzdłuż ściany bocznej

■
■
■
■

Przez ścianę lub poszycie ściany lub puste przestrzenie w ścianie
Przez fugę łączeniową
Przez przelotową warstwę izolacji cieplnej lub fasadę
Przez drzwi, a później przez korytarz

Przenoszenie dźwięku wzdłuż przelotowych elementów
budowlanych

■ Przez podpory, podciągi, płatwie
■ Przez instalację sanitarną, rury grzewcze
■ Przez kanały kablowe

Tabela GS. 3: Typowe drogi przenoszenia dźwięków

Dlatego też oprócz przenoszenia dźwięku przez
rozdzielający element budowlany należy uwzględniać także przenoszenie dźwięku przez boczne
elementy budowlane.
Boczne przenoszenie dźwięku zależy od rodzaju
rozdzielającego elementu budowlanego oraz jego
połączenia z bocznymi elementami budowlanymi.
W przypadku lekkich ścian działowych wykonanych w systemie suchej zabudowy wzdłużne przenoszenie dźwięku przez lite ściany boczne zależy
od masy powierzchniowej tych ścian.
Jeśli ścianki działowe i boczne elementy budowlane są wykonane w systemie suchej zabudowy,
wówczas boczne przenoszenie dźwięku zależy
przede wszystkim od sposobu wykonania połączenia rozdzielającego elementu budowlanego z
bocznymi elementami budowlanymi.
Zasadniczo w przypadku lekkich bocznych elementów budowlanych istnieją dwie drogi przenoszenia dźwięku niezależnie od tego, czy chodzi o
stropy, podłogi czy ściany:
■ Przenoszenie dźwięku przez poszycie (np. warstwa wierzchnia, warstwa ścienna)
■ Przenoszenie dźwięku przez pustą przestrzeń.

Działania mające na celu zmniejszenie wzdłużnego przenoszenia dźwięku nawiązują do obydwu wymienionych dróg przenoszenia dźwięku.
■ Aby zminimalizować przenoszenie fal dźwiękowych w pustej przestrzeni należy ją wypełnić
materiałem pochłaniającym dźwięk lub przynajmniej odgrodzić w strefie połączenia z rozdzielającym elementem budowlanym.
■ Większa masa poszycia oddziałuje pozytywnie,
gdyż np. boczne przenoszenie dźwięku przez
podwójne poszycie jest mniejsze niż przez poszycie pojedyncze.
■ Najbardziej skuteczne jest rozdzielenie warstwy bocznej w strefie połączenia z rozdzielającym elementem budowlanym tzn. gdy brak jest
poszycia, które przechodzi przez dwa sąsiednie pomieszczenia. W przypadku idealnym rozdzielający element budowlany „wsuwany” jest w
boczny element budowlany i oddziela go kompletnie. W tego rodzaju konstrukcjach wartości
wskaźnika wzdłużnego przenoszenia dźwięku są tak wysokie, że praktycznie nie dochodzi
już do wzdłużnego przenoszenia dźwięku przez
boczny element budowlany (rys. GS. 19).

W celu oceny jakości akustycznej elementu budowlanego oraz możliwości jego remontu projektant musi sprawdzić wszystkie możliwe drogi przenoszenia dźwięku między pomieszczeniami.
Tabela GS. 3 może służyć jako lista kontrolna do
projektowania akustycznego; wyszczególniono w
niej najczęstsze drogi przenoszenia dźwięków.

Ochrona akustyczna z firmą Knauf – Podstawy
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Podstawy

Izolacyjność elementów budowlanych: teoria i praktyka
Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów

Właściwości akustyczne budynku można określić albo na podstawie pomiarów albo korzystając
z obliczeń opartych na modelach teoretycznych.
Pomiary izolacyjności akustycznej przegrody od
dźwięków powietrznych i uderzeniowych wykonuje się zgodnie z normami z serii PN-EN ISO 140
oraz PN-EN ISO 16283. Chcąc zaś przeprowadzić obliczenia izolacyjności akustycznej przegród
przy uwzględnieniu bocznego przenikania dźwięku należy posłużyć się wytycznymi norm: PN-EN
12354-1 i PN-EN 12354-2.
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Następnie uzyskane wartości izolacyjności akustycznej i poziomu uderzeniowego należy sprowadzić do wskaźników jednoliczbowych korzystając
z wytycznych podanych w normach PN-EN 717-1
i PN-EN ISO 717-2. Uzyskane w ten sposób wartości porównuje się z wymaganiami określonymi w
normie PN-B-02151-3.

Przegląd produktów

Płyty Knauf
skuteczna ochrona przed hałasem

Ochrona akustyczna z firmą Knauf – Podstawy
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Przegląd produktów

Płyty Knauf
do stosowania w konstrukcjach zapewniających ochronę
akustyczną
Świat staje się coraz głośniejszy. Wielu źródeł hałasu nie da się po prostu wyłączyć, a bardzo często one są odpowiedzialne za dodatkowy stres w
ciągu dnia.
Z tego powodu bardzo ważne jest utrzymywanie
hałasu na możliwie najniższym poziomie. W miejscu pracy, w budynkach użyteczności publicznej i
innych licznie odwiedzanych budynkach a także w
mieszkaniach ochrona akustyczna staje się coraz
ważniejsza, dla zapewnienia najwyszego komfortu
mieszkania, pracy i życia.

Oferując systemy ochrony akustycznej Knauf zapewniają Państwo właścicielom mieszkań, inwestorom obiektów publicznych, przemysłowych i komercyjnych bezpieczeństwo w zakresie ochrony
akustycznej. Mogą Państwo skorzystać ze zróżnicowanych rozwiązaniach systemowych oraz z
pełnego wsparcia w ramach bogatej oferty usług
serwisowych Knauf. Dzięki temu uzyskają Państwo elastyczność w zakresie wymagań odnośnie
ochrony akustycznej.

► Warto wiedzieć!
■ Gwarancję, że systemy Knauf będą spełniały określone parametry konstrukcyjne i fizyczne, a w tym również akustyczne, zapewnia stosowanie wyłącznie dedykowanych elementów należących do całego systemu

Płyty Knauf Akustik
Ekonomiczna płyta gipsowo-kartonowa typu A do
stosowania w podstawowych systemach suchej
zabudowy znajduje zastosowanie wszędzie tam,
gdzie stawia się wymagania w zakresie ochrony
akustycznej np.:
■ w budownictwie mieszkaniowym
■ w budynkach użyteczności publicznej

Knauf oferuje cały szereg rozwiązań z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych dla różnych wymagań w zakresie ochrony akustycznej budynków.
np. W112.pl płyty Knauf Akustik z CW 75
Rw = 58 dB
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Przegląd produktów

Płyty Knauf Akustik Plus
Płyta gipsowo-kartonowa typu D do stosowania w
podstawowych systemach suchej zabudowy znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie stawia się
wyższe niż standardowe wymagania w zakresie
ochrony akustycznej np.:
■ w budownictwie mieszkaniowym
■ w budynkach użyteczności publicznej

Knauf Diamant
Specjalna płyta DFH1IR, która łączy w suchej zabudowie obok wysokiej ochrony akustycznej także
standardową ochronę przeciwpożarową, odporność na wilgoć i wytrzymałość mechaniczną - jest
uniwersalnym rozwiązaniem np. dla:
■ ścian działowych w mieszkaniu
■ budynków użyteczności publicznej
■ szkół
■ szpitali

Knauf Silentboard
Płyta akustyczna typu DFR zapewniająca najwyższą
ochronę akustyczną w systemach suchej zabudowy
znajduje zastosowanie tam, gdzie stawiane są najwyższe wymagania w zakresie ochrony akustycznej.
Płyta jest stosowana szczególnie w przypadku modernizacji istniejących konstrukcji i wymagań w zakresie izolowania niskich częstotliwości np.:
■ modernizacja ścian gipsowo-kartonowych
■ modernizacja ścian masywnych
■ polepszenie ochrony akustycznej stropów litych i stropów z belek drewnianych
■ wydzielenie nowych pomieszczeń w systemie
Knauf Cubo

np. W112.pl Akustik Plus z CW 75
Rw = 62 dB

np. W112.pl Diamant z CW 75
Rw = 63 dB

np. W112.pl Silentboard z CW 75
Rw = 69 dB

Ochrona akustyczna z firmą Knauf – Podstawy
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Wymagania

Wymagania w zakresie ochrony akustycznej

Ochrona akustyczna z firmą Knauf – Podstawy

25

R´w,res= 40 dB

B
0d

Mieszkanie 4

Poddasze
niezagospodarowane

,re

R´ w

=4
s

Poddasze
zagospodarowane

Wymagania

R´w = 56 dB

Ln,w = 46 dB

R´w,res = 40 dB

Mieszkanie 3

R´w,res = 40 dB

Ln,w = 46 dB

decydujący poziom hałasu zewnętrznego
np. 68 dB

R´w,res= 40 dB

Mieszkanie 1

R´w = 56 dB

Mieszkanie 2

R´w,res = 40 dB

Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej
Wprowadzenie
Zapewnienie odpowiedniego komfortu akustycznego w budynku jest obowiązkową kwestią
uwzględnianą podczas projektowania i wznoszenia budynków. Wymagania takie zostały określone wprost w Prawie budowlanym w następujący
sposób: „Obiekt budowlany wraz ze związanymi z
nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając
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spełnienie wymagań podstawowych dotyczących
(…) ochrony przed hałasem i drganiami”. Więcej szczegółów dotyczących ochrony budynków
przed hałasem można znaleźć w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zapisy dotyczące ochrony akustycznej przedstawione w niniejszym dokumencie dotyczą budynków
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem

obiekty takie podlegają ochronie przed hałasem:
„zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia
spoza budynku; pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku; powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań, lokali
użytkowych lub pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych oraz pogłosowym, powstającym
w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie”.

Wymagania

Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej
Wymagane wartości izolacyjności akustycznej przegród i elementów budowlanych
W załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostały wyszczególnione polskie normy powołane w tym dokumencie.
Wśród nich znajdują się m.in. normy:
■■ PN-B-02151-02:1987 „Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach”
■■ PN-B-02151-3:2015 „Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach - Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych”

Według wytycznych podanych w nowej normie
PN-B-02151-3:2015-10 izolacyjność akustyczną
od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych należy obliczyć (już nie odczytać z tabeli, jak
to było w przypadku poprzedniej wersji normy)znając następujące wartości:
■■ miarodajny poziom hałasu zewnętrznego
przy danej przegrodzie, LA,zew;
■■ podany w normie poziom odniesienia, LA,wew;
■■ chłonność akustyczną pomieszczenia w oktawowym paśmie o środkowej częstotliwości
f=500Hz, bez wyposażenia i obecności użytkowników, A;
■■ pole rzutu powierzchni przegrody zewnętrznej na płaszczyznę fasady lub dachu widzianej od strony pomieszczenia.
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Wymagania

Izolacyjność przegród wewnętrznych
Wskaźniki izolacyjności akustycznej przegrody wewnętrznej zależą od rodzaju budynku i
funkcji pomieszczeń rozdzielonych przegrodą.

Wskaźniki dotyczące zarówno izolacyjności od
dźwięków powietrznych, jak i od dźwięków uderzeniowych dla wybranych przykładów wg normy

PN-B-02151-3:2015 zestawione są we wspólnych
tabelach na kolejnych stronach.

Rodzaj
wskaźnika

Wartość wskaźnika
dB

Lp.

Rodzaj przegrody

I

Budynki wielorodzinne

I.1

Strop między mieszkaniami

R'A,1a

≥ 51b

I.2

Ściana między mieszkaniami

R'A,1

≥ 50

I.3

Ściany i drzwi między klatką schodową i/lub korytarzem komunikacji ogólnej a dowolnym pomieszczeniem w mieszkaniu

I.3.1

- ściana pełna bez drzwi

R'A,1

≥ 50

I.3.2

- ściana z drzwiami przy mieszkaniu znajduje się przedpokój oddzielony drzwiami od pozostałej części
mieszkania

R'A,1

≥ 30

I.3.3

- ściana z drzwiami w sytuacji innej niż w I.3.2

R'A,1

≥ 38

I.4

Ściana lub strop między mieszkaniem a: garażem, pomieszczeniem technicznym, handlowym, usługowym, salą klubową, kawiarnianą, restauracyjną, w których nie prowadzi się działalności z udziałem muzyki i/lub tańca

R'A,1a

≥ 58c

I.5

Ściana lub strop między mieszkaniem a:
- salą klubową, kawiarnianą, restauracyjną, w których prowadzi się działalność z udziałem muzyki i/lub
tańca
- pomieszczeniem, w którym zainstalowane urzędzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy prowadzonych zajęć ruchowych są źródłem zakłóceń akustycznych w postaci dźwięków powietrznych i materiałowych d,e

R'A,1

≥ 65c

I.6

W budynku wielofunkcyjnym - strop oddzielający część mieszkalną od części biurowej

R'A,1

≥ 58c

I.7

Przegrody wewnętrzne w obrębie mieszkania

I.7.1

- ściana bez drzwi oddzielająca pokój od pomieszczenia sanitarnego

RA,1,R

≥ 38

I.7.2

- ściana bez drzwi oddzielająca poszczególne pomieszczenia w mieszkaniu z wyjątkiem ścian wg I.7.1

RA,1,R

≥ 35

I.7.3

- strop w mieszkaniu wielopoziomowym (dwupoziomowym)

RA,1,R

≥ 45

II

Budynki jednorodzinne

II.1

Ściana między budynkami przy zabudowie bliźniaczej i szeregowej, bez względu na rodzaj pomieszczeń
R'A,1a
przylegających z obu stron ściany

≥ 52

II.2

Ściany i stropy wewnętrzne w obrębie budynku, bez względu na rodzaj zabudowy

jak w I.7.1 do I.7.3

a

RA,1

Dotyczy wskaźnika wspólnej powierzchni przegrody dzielącej pomieszczenia; jeżeli wspólna powierzchnia przegrody, S, jest mniejsza niż 10 m2, wymaganie
dotyczy wskaźnika wzorcowej różnicy poziomów DnT,A,1
b Stropy między pomieszczeniami sanitarnymi mogą mieć wartość R' mniejszą o 2 dB
A,1
c Równocześnie należy spełnić wymaganie wg PN-B-02151-02 dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do pomieszczenia chronionego z
pomieszczeń ze źrodłami hałasu
d Na przykład: kluby fitness, siłownie, szkoły tańca, rozdzielnie paczek w urzędach pocztowych itp.
e Nie zaleca się lokalizacji tego rodzaju pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
Tabela GS. 4: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród wewnętrznych w budynkach mieszkalnych /1/

R'A1 ≥ R'A1, min, dB
R'A2 ≥ R'A2, min, dB
Wskaźniki izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej od dźwięków powietrznych
muszą być większe niż normowe wartości dopuszczalne
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Wymagania

Norma PN-B 02151-3 określa również dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych

przenikających do pomieszczeń chronionych,.
Wymagania normowe dla wybranych przykładów

zostały przedstawione w poniższej tabeli oraz w tabeli na stronach 32-33.
Rodzaj
wskaźnika

Wartość wskaźnika
dB

Lp.

Rodzaj przegrody

I

Budynki wielorodzinne

I.1

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających między mieszkaniami a,b,c

L'n,w

≤ 55

I.2

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do mieszkania z pomieszczeń komunikacji ogólnej:
korytarzy, holi, podestów c

L'n,w

≤ 55

I.3

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do mieszkania z garażu, z pomieszczenia technicznego budynku, pomieszczenia handlowego, usługowego d, z sali klubowej kawiarnianej, restauracyjnej, w
których nie prowadzi się działalności z udziałem muzyki i/lub tańca c

L'n,w

≤ 48 e

I.4

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do mieszkania
- z sali klubowej, kawiarnianej, restauracyjnej, w których prowadzi się działalność z udziałem muzyki i/
lub tańca,
- z pomieszczenia, w którym zainstalowane urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy prowadzonych zajęć ruchowych są źródem zakłóceń akustycznych w postaci dźwięków powietrznych i materiałowych c,f,g

L'n,w

≤ 38 e

I.5

Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropu w obrębie mieszkania

Ln,w,R

≤ 58

II

Budynki jednorodzinne

II.1

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających między budynkami przy zabudowie bliźniaczej lub szeregowej (do pomieszczeń mieszkalnych jednego budunku z przyleglego budynku: ze stropów, wewnętrz- L'n,w
nych klatek schodowych, z podestów, biegów schodowych, z pomieszczeń technicznych itp.)

≤ 53

II.2

Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropu (wraz z podłogą) w obrębie budynku jednorodzinnego
wielopoziomowego

≤ 58

Ln,w,R

a

Dopuszczalny ważowy skaźnik przybliżonego znormalizowanego poziomu uderzeniowego, L'n,w, odnosi się do wszystkich pomieszczeń mieszkania z wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych. W pomieszczeniach sanitarnych wskaźnik ten może być o 2 dB większy
b W przypadku stropów w pomieszczeniach sanitarnych wymaganie dotyczy przenoszenia dźwięku uderzeniowego do pokoju "obcego mieszkania"
c Wymaganie dotyczy wszystkich kierunków rozprzestrzeniania dźwięku w budynkach. W przypadku mieszkań wielopoziomowych dotyczy także przenoszenia
dźwięków z wewnętrznych stropów i wewnętrznych klatek schodowych
d Jeżeli w pomieszczeniu usługowym prowadzone są takie czynności jak: przetaczanie wózków, rzucanie ciężkimi przedmiotami, uderzenia w twarde podłoże,
to należy przyjąć wymagania wg I.4
e Równocześnie należy spełnić wymaganie wg PN-B-02151-02 dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do pomieszczenia chronionego z
pomieszczeń ze źrodłami hałasu
f Na przykład: kluby fitness, siłownie, szkoły tańca, rozdzielnie paczek w urzędach pocztowych itp.
g Nie zaleca się lokalizacji tego rodzaju pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
Tabela GS. 5: Dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń chronionych w budynkach mieszkalnych /1/

R'A1 ≥ R'A1, min, dB
L'n,w ≤ L'n,w, max, dB
Wskaźniki izolacyjności akustycznej przegrody
wewnętrznej od dźwięków powietrznych muszą
być większe niż normowe wartości dopuszczalne,
natomiast wyznaczony poziom uderzeniowy stropu nie może przekroczyć wartości normowych
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Wymagania

Izolacyjność przegród wewnętrznych

Lp.

Rodzaj przegrody

I

Hotele

Rodzaj
wskaźnika

Wartość wskaźnika
dB

Ściany
I.1

Ściana między pokojami hotelowymi oraz między pokojem hotelowym a pomieszczeniami administracyjnymi

I.2

Ściana między pokojem hotelowym a obszarem komunikacji ogólnej (korytarze, hole, klatki schodowe)

I.2.1

- ściana bez drzwi oraz część pełna ściany z drzwiami

I.3

Ściana między pokojem hotelowym a pomieszczeniem ze źródłami zakłóceń akustycznych

I.3.1

R'A,1

≥ 50

R'A,1

≥ 45

- pomieszczeniem technicznym z urządzeniami instalacynymi wyposażenia budynku

R'A,1

określić indywidualniea, przy
zachowaniu warunku ≥ 58b

I.3.2

- pomieszczeniem handlowym, usługowym (z wyjątkiem wymienionych w I.3.3)
- salą klubową, kawiarnianą, restauracyjną, w których nie prowadzi się działalności z udziałem muzyki i/lub tańca

R'A,1

≥ 58 c

I.3.3

- salą klubową, kawiarnianą, restauracyjnąm, w których prowadzi się działalność z udziałem muzyki i/lub tańcad
- pomieszczeniem usługowym, w którym zainstalowane urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy
rodzaj prowadzonych zajęć ruchowych e powodują powstawanie zakłóceń akustycznych w postaci
dźwięków powietrznych i materiałowych d

R'A,1

określić indywidualnief,
przy zachowaniu warunku ≥ 65b

Stropy
I.5

Strop między pokojami hotelowymi oraz między pokojem hotelowym a pomieszczeniem administracyjnym

R'A,1

≥ 50

I.6

Strop między pokojem hotelowym a garażem lub pomieszczeniem technicznym z urządzeniami instalacyjnymi wyposażenia budynku

R'A,1

określić indywidualniea, przy
zachowaniu warunku ≥ 58b

I.7

Strop między pokojem hotelowym a pomieszczeniem ze źródłami zakłóceń akustycznych wg I.3.2 i I.3.3

R'A,1

odpowiednio wg I.3.2 oraz I.3.3

III

Budynki zamieszkania zbiorowego (domy studenckie, internaty i bursy szkolne, hotele robotnicze, domy dziecka, domy opieki społecznej)
Ściany

III.1

Ściana między pokojami mieszkalnymi oraz między pokojem mieszkalnym a pomieszczeniem administracyjnym

III.2

Ściana między pokojem mieszkalnym a obszarem komunikacji ogólnej (korytarze, hole, klatki schodowe)

III.2.1

R'A,1

≥ 45

- ściana bez drzwi oraz część pełna ściany z drzwiami

R'A,1

≥ 45

III.3

Ściana między pokojem mieszkalnym, pomieszczeniem administracyjnym, pokojem dla personelu a
ogólnodostępnym pomieszczeniem sanitarnym, pomieszczeniem kuchennym

R'A,1

≥ 50

III.4

Ściana między pokojem mieszkalnym a pomieszczeniem ze źródłami zakłóceń akustycznych

III.4.1

- pomieszczeniem technicznym z urządzeniami instalacynymi wyposażenia budynku

R'A,1

określić indywidualniea, przy
zachowaniu warunku ≥ 58b

III.4.2

- pomieszczeniem handlowym, usługowym (z wyjątkiem wymienionych w III.4.3)
- salą klubową, kawiarnianą, restauracyjną, w których nie prowadzi się działalności z udziałem muzyki i/lub tańca

R'A,1

≥ 58b

III.4.3

- salą klubową, kawiarnianą, restauracyjnąm, w których prowadzi się działalność z udziałem muzyki i/lub tańcad
- pomieszczeniem usługowym, w którym zainstalowane urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy
rodzaj prowadzonych zajęć ruchowych e powodują powstawanie zakłóceń akustycznych w postaci
dźwięków powietrznych i materiałowych d

R'A,1

określić indywidualnie f,
przy zachowaniu warunku ≥ 65 b

R'A,1

≥ 50

Stropy
III.6

Strop między pokojami mieszkalnymi oraz między pokojem mieszkalnym a pomieszczeniem administracyjnym

III.7

Strop między pokojem mieszkalnym a garażem lub pomieszczeniem technicznym z urządzeniami instalacyjnymi wyposażenia budynku

III.8

Strop między pokojem mieszkalnym a pomieszczeniem ze źródłami hałasu jak w III.4.2 i III.4.3
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określić indywidualniea, przy
zachowaniu warunku ≥ 58b
R'A,1

odpowiednio wg III.4.2
oraz III.4.3

Wymagania

z
Lp.

Rodzaj przegrody

V

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Rodzaj
wskaźnika

Wartość wskaźnika
dB

Ściany
V.1

Ściana między salami lekcyjnymi oraz ściana między pokojami nauczycielskimi

V.2

Ściana między salą lekcyjną a obszarami komunikacji ogólnej (korytarze, hole, klatki schodowe)

V.2.1

- ściana bez drzwi oraz część pełna ściany z drzwiami

V.3

Ściana między salą lekcyjną a pomieszczeniami o innym przeznaczeniu

V.3.1

R'A,1

≥ 48

R'A,1

≥ 48

- między salą lekcyjną a świetlicą

R'A,1

≥ 50

V.3.2

- między salą lekcyjną a pokojem nauczycielskim lub pomieszczeniem administracyjnym

R'A,1

≥ 48

V.3.3

- między salą lekcyjną a ogólnodostępnym pomieszczeniem sanitarnym, kuchnią, stołówką

R'A,1

≥ 50

V.4

Ściana między pokojem nauczycielskim a obszarami komunikacji ogólnej (korytarze, hole, klatki schodowe)

V.4.1

- ściana bez drzwi oraz część pełna ściany z drzwiami

R'A,1

≥ 48

V.5

Ściana między salą lekcyjną lub pokojem nauczycielskim, lub pomieszczeniem administracyjnym z pomieszczeniem ze źródłami zakłóceń akustycznych

V.5.1

- pomieszczeniem do zajęć edukacyjnych takich jak: wychowanie fizyczne, zajecia muzyczne, pracownie
techniczne z hałaśliwymi urządzeniami

R'A,1

określić indywidualnief, przy zachowaniu warunku ≥ 58b

V.5.2

- pomieszczeniem technicznym z urządzeniami instalacyjnymi wyposażenia budynku

R'A,1

określić indywidualniea, przy zachowaniu warunku ≥ 58b

V.7

Ściany między pomieszczeniami w części administracyjnej

-

wg VIII

Stropy
V.8

Strop między pomieszczeniami wyszczególnionymi od V.1 do V.3 - w dowolnym układzie

R'A,1

≥ 50

V.9

Strop między salą lekcyjną lub pomieszczeniem administracyjnym a pomieszczeniem ze źrółami zakłóceń
akustycznych wyszczególnionych w V.5

-

wg V.5

V.10

Strop między pomieszczeniem administracyjnym oraz między pomieszczeniem administracyjnym a pomieszczeniem ze źródłami hałasu

-

wg VIII

VIII

Budynki biurowe
R'A,1

≥ 45 (≥ 35) f

R'A,1

≥ 45 (≥ 35) i

Ściany i drzwi
VIII.1

Ściana bez drzwi między pokojami biurowymi oraz ściana między pokojami biurowymi a korytarzem

VIII.2

Ściana między pokojem biurowym a obszarem komunikacji ogólnej (korytarze, hole, klatki schodowe)

VIII.2.1

- ściana bez drzwi oraz część pełna ściany z drzwiami

VIII.3

Ściana między pokojem do prowadzenia rozmów poufnych (w tym gabinety dyrektorskie) a innymi pomieszczeniami biurowymi lub obszarem komunikacji ogólnej (korytarze, hole, klatki schodowe)

VIII.3.1

- ściana bez drzwi oraz część pełna ściany z drzwiami

R'A,1

≥ 50

VIII.4

- Ściana między salami konferencyjnymi, w tym pomieszczeniami o podobnym przeznaczeniu

R'A,1

≥ 48

VIII.5

Ściana między sala konferencyjną a korytarzem komunikacji ogólnej

VIII.5.1

- ściana bez drzwi oraz część pełna ściany z drzwiami

R'A,1

≥ 48

VIII.6

Ściana między pomieszczeniami biurowymi, salami konferencyjnymi, a pomieszczeniami sanitarnymi

R'A,1

≥ 50

VIII.7

Ściana między zespołami pomieszczeń biurowych wykorzystywanych przez odrębnych użytkowników

R'A,1

≥ 50
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Wymagania

Izolacyjność przegród wewnętrznych

Rodzaj
wskaźnika

Wartość wskaźnika
dB

Lp.

Rodzaj przegrody

VIII.8

Ściana między pokojem biurowym o różnym przeznaczeniu a pomieszczeniem ze źródłami zakłóceń akustycznych

VIII.8.1

- pomieszczeniem technicznym z urządzeniami instalacyjnymi wyposażenia budynku

R'A,1

określić indywid.a, przy zachowaniu warunku ≥ 55b

VIII.8.2

- pomieszczeniem handlowym, usługowym (z wyjątkiem wymienionych w VIII.8.3),
- salą klubową, kawiarnianą, restauracyjną, w których nie prowadzi się działalności z udziałem muzyki

R'A,1

określić indywid.a, przy zachowaniu warunku ≥ 55b

VIII.8.3

- salą klubową, kawiarnianą, restauracyjną, w których prowadzi się działalność z udziałem muzyki i/lub tańca h
- pomieszczeniem usługowym, w którym zainstalowane urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy rodzaj prowadzonych zajęć ruchowych powodują powstawanie zakłóceń akustycznych w postaci dźwięków powietrznych i materiałowych h

R'A,1

określić indywidualnief,
przy zachowaniu warunku ≥ 60b

Stropy
VIII.9

Strop między pomieszczeniami biurowymi, wyszczególnionymi w VIII.1, VIII3 i VIII.4 - w dowolnym układzie

R'A,1

≥ 50

VIII.10

Strop między pomieszczeniami biurowymi, wyszczególnionymi w VIII.1, VIII3 i VIII.4 a pomieszczeniem
ze źródłami zakłóceń akustycznych wyszczególnionych w VIII.8

-

odpowiednio, jak w
VIII.8

a

Przy indywidualnym określaniu wymagań należy uwzględnić przewidywane maksymalne poziomy hałasu w pomieszczeniu ze źródłami zakłóceń akustycznych
Równocześnie należy spenić wymaganie wg PN-B 02151-02 dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do pomieszczenia chronionego z
pomieszczeń ze źródami hałasu
c W przypadku maych punktów handlowych typu "kiosk" przyjmuje się wartość R' ≥ 53 dB
A1
d Nie zaleca się lokalizacji tego typu pomieszczeń przy pomieszczeniach chronionych
e Na przykład: kluby fitness, siłownie, szkoły tańca, rozdzielnie paczek w urzędach pocztowych itp.
f Przy indywidualnym ustalaniu wymagań należy uwzględnić rodzaj występujących zakłóceń (np. uderzenia o podłogę, skoki, przesuwanie przedmiotów lub
częste przemieszczanie się ludzi).
h Wymaganie odnosi się do źródeł hałasu występujących w ciągu dnia
i Dopuszcza się przyjęcie niższych wymagań w przypadku, gdy z uwagi na inne względy użytkowe wymaganie wartości R' ≥ 40 dB powodowałaby istotne trudności techniczne
A1
b

Tabela GS. 6: Izolacyjność od dżwięków powietrznych przegród wewnętrznych w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej /1/

Wskaźnik L'n,w
dB

Lp.

Rodzaj przegrody

I

Hotele

I.1

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających między pokojami hotelowymi oraz do pokoju hotelowego z pomieszczeń administracyjnych

≤ 55

I.2

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pokoju hotelowego z obszarów komunikacji ogólnej (korytarze, hole, podesty)

≤ 55

I.3

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pokoju hotelowego z pomieszczeń ze źródłami zakłóceń akustycznych

I.3.1

- z pomieszczenia technicznego z urządzeniami instalacyjnymi wyposażenia budynku

określić indywidualnie e, przy
zachowaniu warunku ≤ 48 b

I.3.2

- z garażu, z pomieszczenia handlowego
- sali klubowej, kawiarnianej, restauracyjnej, w których nie prowadzi się działalności z udziałem muzyki i/lub tańca

≤ 48 b

I.3.3

- z sali klubowej, kawiarnianej, restauracyjnej, w których prowadzi się działalność z udziaem muzyki i/lub tańca
- pomieszczeniem usługowym, w którym zainstalowane urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy prowadzonych zajęć ruchowych c powodują powstawanie zakłóceń akustycznych w postaci dźwięków powietrznych i materiałowych d

określić indywidualnie e, przy
zachowaniu warunku ≤ 43 b

I.4

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń w części administracyjnej

wg VIII

III

Budynki zamieszkania zbiorowego (domy studenckie, internaty i bursy szkolne, hotele robotnicze, domy dziecka, domy opieki społecznej)

III.1

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających między pokojami mieszkalnymi oraz do pokoju mieszkalnego z
pomieszczeń administracyjnych

≤ 58

III.2

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających z obszarów komunikacji ogólnej (korytarze, hole, podesty) do
pokoju mieszkalnego

≤ 55

III.3

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pokoju mieszkalnego z pomieszczeń ze źródłami zakłóce akustycznych"

III.3.1

- z pomieszczenia technicznego z urządzeniami instalacyjnymi wyposażenia budynku
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określić indywidualnie a, przy
zachowaniu warunku ≤ 48 b

Wymagania

Wskaźnik L'n,w
dB

Lp.

Rodzaj przegrody

III.3.2

- z garażu, pomieszczenia handlowego
- sali klubowej, kawiarnianej, restauracyjnej, w których nie prowadzi się działalności z udziałem muzyki i/lub tańca

≤ 48 b

III.3.3

- z sali klubowej, kawiarnianej, restauracyjnej, w których prowadzi się działalność z udziaem muzyki i/lub tańca
- pomieszczeniem usługowym, w którym zainstalowane urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy prowadzonych
zajęć ruchowych c powodują powstawanie zakłóceń akustycznych w postaci dźwięków powietrznych i materiałowych d

określić indywidualnie e,
przy zachowaniu warunku ≤ 45 b

III.4

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń w części administracyjnej

wg VIII

V

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

V.1

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających między salami lekcyjnymi, pokojami nauczycielskimi

V.2

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do sal lekcyjnych i pokoi nauczycielskich z pomieszczeń o innym przeznaczeniu:

V.2.1

- z obszarów komunikacji ogólnej

≤ 55

V.2.2

- ze świetlicy

≤ 55

V.3

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do sal lekcyjnych i pokoi nauczycielskich z pomieszczeń ze źródłami zakłóceń akustycznych

V.3.1

- z pomieszczeń do zajęć edukacyjnych związanych z występowaniem znacznych poziomów zakłóceń akustycznych (pomieszczenia do zajęć fizycznych, muzycznych, pracownie techniczne)

≤ 48 b

V.3.2

- pomieszczeń technicznych z urządzeniami instalacyjnego wyposażenia budynku

określić indywidualnie a, przy
zachowaniu warunku ≤ 48 b

V.4

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń w części administracyjnej

wg VIII

VIII

Budynki biurowe

VIII.1

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających między pomieszczeniami biurowymi, salami konferencyjnymi,
salami spotkań - w dowolnym układzie

≤ 60

VIII.2

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń wymienionych w VIII.1 z obszarów komunikacji
ogólnej (korytarze, hole, podesty)

≤ 58

VIII.3

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń przeznaczonych do rozmów poufnych ze
wszystkich innych pomieszczeń w budynku (z wyjątkiem wyszczególnionych w VIII.4)

≤ 58

VIII.4

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń wyszczególnionych w VIII.1 i VIII.3 ze zlokalizowanych w budynku pomieszczeń ze źródłami zakłóceń akustycznych

VIII.4.1

- z pomieszczenia techniczego z urządzeniami instalacyjnymi wyposażenia budynku

określić indywidualnie a, przy
zachowaniu warunku ≤ 48 b

VIII.4.2

- z garażu, pomieszczenia handlowego
- sali klubowej, kawiarnianej, restauracyjnej, w których nie prowadzi się działalności z udziałem muzyki i/lub tańca

≤ 53 b

VIII.4.3

- z sali klubowej, kawiarnianej, restauracyjnej, w których prowadzi się działalność z udziaem muzyki i/lub tańca
- pomieszczeniem usługowym, w którym zainstalowane urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy prowadzonych
zajęć ruchowych c powodują powstawanie zakłóceń akustycznych w postaci dźwięków powietrznych i materiałowych g

określić indywidualnie e, przy
zachowaniu warunku ≤ 43 b

VIII.5

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających między zespołami pomieszczeń biurowych wykorzystywanych
przez różnych użytkowników

≤ 53

VIII.6

Budynki o przeznaczeniu mieszanym - poziom dźwięków uderzeniowych przenikających z części biurowej budynku do części o przeznaczeniu mieszkalnym

≤ 48

≤ 58

a

Przy indywidualnym określaniu wymagań należy uwzględnić przewidywane rodzaje źródeł zakłóceń akustycznych.
Wymaganie dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do pomieszczenia chronionego z pomieszczeń ze źródłami hałasu wg PN-B 02151-02
również powinno być spełnione.
c Na przykład: kluby fitness, siłownie, szkoły tańca, rozdzielnie paczek w urzędach pocztowych.
d Nie zaleca się lokalizacji tego rodzaju pomieszczeń przy pomieszczeniach chronionych.
e Przy indywidualnym określaniu wymagań należy uwzględnić rodzaj występujących zakłóceń akustycznych
g Wymaganie dotyczy źródeł zakłóceń akustycznych występujących w ciągu dnia.
b

Tabela GS. 7: Dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń chronionych w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej /1/
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Wymagania

Izolacyjność przegród wewnętrznych
Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej
przegród i elementów budowlanych nie opierają się tylko o wskazaniach normy PN-B-02151-3.
Projektując i wykonując budynek należy spełnić
również wymagania PN-B-02151-2:1987, gdzie
określone zostały dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczeń
Lp.

przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej oraz dopuszczalne poziomy dźwięku hałasu wytwarzanego przez urządzenia zainstalowane w pomieszczeniach technicznych stałego wyposażenia instalacyjnego tych budynków (tabela GS.6. Może się bowiem zdarzyć,

Przeznaczenie pomieszczenia

Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku
A hałasu przenikającego do pomieszczenia od
wszystkich źródeł hałasu łącznie LA eq, dB

w dzień

że izolacyjność akustyczna przegród określona w
normie PN-B-02151-3 nie będzie wystarczająca
i hałas przenikający do analizowanego pomieszczenia będzie przekraczał dopuszczalne poziomy
dźwięku. Wówczas konieczne będzie zwiększenie
izolacyjności akustycznej przegród, które oddzielają pomieszczenie od źródła hałasu.

Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i
poza budynkiem
średni poziom dźwięku A
maksymalny poziom
(LAm') (przy hałasie ustalodźwięku A, (LA max), przy
1)
nym ) lub równoważony pohałasie nieustalonym 2),
ziom dźwięku A, (LAeq) (przy
dB
hałasie nieustalonym 2)), dB

w nocy

w dzień

w nocy

w dzień

w nocy

1

Pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych, internatach, domach rencistów, domach dziecka, hotelach kategorii S i I, hotelach robotniczych

40

30

35

25

40

30

2

Kuchnie i pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach

45

40

40

40

45

45

3

Pokoje w hotelach kategorii II i niższych

45

35

40

30

45

35

4

Pokoje w domach wczasowych

40 - 453)

30 - 353)

35 - 40

25 - 30

40 - 453)

30 - 353)

5

Pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za wyjątkiem pokoi w oddziałach intensywnej opieki medycznej

35

30

30

25

35

30

6

Pomieszczenia łóżkowe w oddziałach intensywnej opieki
medycznej

30

30

25

25

30

30

7

Sale operacyjne, pokoje przygotowania chorych do operacji

35

-

30

-

35

-

8

Gabinety badań lekarskich w przychodniach i szpitalach, pomieszczenia psychoterapii

35

-

30

-

35

-

9

Pokoje lekarskie, pielęgniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjątkiem działów technicznych i gospodarczych)

40

30

35

25

40

35

10

Laboratoria medyczne, pokoje recepturowe w aptekach

40

-

35

-

40

-

11

Pokoje dla dzieci w żłobkach, klasy w przedszkolach

35

-

30

-

35

-

12

Klasy i pracownie szkolne (za wyjątkiem pracowni zajęć
technicznych), sale wykładowe, audytoria

40

-

35

-

40

-

13

Sale konferencyjne

40

-

35

-

40

-

14

Pomieszczenia do pracy umysłowej silnego koncentracji uwagi 35

-

30

-

35

-

15

Pomieszczenia administracyjne bez wewnętrznych źródeł hałasu

40

-

35

-

40

-

16

Pomieszczenia administracyjne z wewnętrznymi źródłami hałasu, pomieszczenia administracyjne w obiektach tymczasowych

45

-

40

-

45

-

17

Sale zajęć w domach kultury

35 - 454)

-

30 - 40

-

40 - 504)

-

18

Sale kawiarniane i restauracyjne

50

-

45

-

-

19

Sale sklepowe

50

-

45

-

- 5)

1)

Np. pochodzącymi ode centralnego ogrzewania
Np. pochodzący od urządzeń dźwigowych, ze zsypów śmieciowych
3) Należy przyjmować indywidualnie w podanych granicach w zależności od kategorii obiektu
4) Należy przyjmować indywidualnie w podanych granicach w zależności od rodzaju zajęć
5) Nie normalizuje się wartości maksymalnych
2)

Tabela GS. 6: Dopuszczalny poziom dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi /2/
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5)

-
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Zmiany

techniczne

zastrzeżone.

Obwiązuje

każdorazowo aktualne wydanie. Nasza gwarancja odnosi się wyłącznie do nienagannej jakości naszego
materiału. Właściwości konstrukcyjne, statyczne i budowlano-fizyczne systemów Knauf można osiągnąć tylko wtedy, gdy zapewnione jest wyłączne zastosowanie komponentów systemowych Knauf lub produktów
wyraźnie polecanych przez Knauf.
Dane dotyczące zużycia, ilości i wykonania są
wartościami empirycznymi, które w przypadku odmiennych warunków mogą nie być miarodajne.
Wszelkie

prawa

zastrzeżone.

Zmiany,

przedru-

ki, odtwarzanie fotomechaniczne, jak i elektroniczne,
również we fragmentach, wymagają jednoznaczne-
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go zezwolenia firmy Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25,
02-229 Warszawa.
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