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OCENA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ 
STOSOWANYCH W POLSCE WYROBÓW 
DO WYKONYWANIA PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH 
W ŚWIETLE BADAŃ ZAKŁADU AKUSTYKI ITB 

Wiedza na temat właściwości akustycznych przegród budowlanych jest niezbędnym warunkiem 
prawidłowego projektowania budynków pod względem akustycznym. Liczne badania laboratoryjne 
prowadzone przez Zakład Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej pozwalają na ogólną ocenę 
akustyczną wielu grup rozwiązań konstrukcji budowlanych. W artykule omówiono wyniki badań i do-
konane na ich podstawie uogólnienia dotyczące izolacyjności akustycznej ścian masywnych z elemen-
tów z betonu zwykłego, betonu komórkowego, ceramicznych pełnych i drążonych, z elementów 
drążonych wapienno-piaskowych, wybranych rozwiazań ścian o konstrukcji lekkiej, stropów masyw-
nych oraz podłóg (w tym podłóg podniesionych). Przy uogólnianiu wyników badań nawiązano do 
niektórych danych zawartych w EN-12354-1 i 2 (PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002). 

1. Wprowadzenie 

Zakład Akustyki, prowadząc badania na zlecenie różnych podmiotów gospodarczych, 
zebrał bardzo bogaty materiał doświadczalny na temat właściwości dźwiękoizolacyjnych 
wyrobów stosowanych do wykonywania przegród wewnętrznych w budynkach miesz-
kalnych i użyteczności publicznej. Nie ujawniając wyników badań wyrobów konkretnych 
producentów (zgodnie z zasadami funkcjonowania laboratorium akredytowanego), moż-
na jednak dokonać ogólnej oceny akustycznej zarówno kompletności danych na temat 
właściwości akustycznych rozwiązań znajdujących się na rynku, jak i oceny charaktery-
stycznych cech akustycznych poszczególnych grup rozwiązań. 

Można stwierdzić, że pomimo znacznej liczby badań wiele wyrobów budowlanych 
stosowanych do wznoszenia budynków nie ma określonych właściwości akustycznych. 
Dotyczyło szczególnie wyrobów tradycyjnych produkowanych według norm PN, które 
jednak całkowicie pomijają parametry akustyczne wyrobu. Większość wyrobów, dla 
których wydawane są aprobaty techniczne ITB, a które mogą mieć wpływ na parametry 
akustyczne budynków, mają właściwości akustyczne określane w ramach procedur 
aprobacyjnych. 

* dr hab. inż. - prof. ITB, Zakład Akustyki 
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Omówione właściwości akustyczne poszczególnych grup wyrobów budowlanych zostały 
określone na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Zakładzie Akusty-
ki ITB, w większości przypadków w okresie funkcjonowania laboratorium akredytowanego. 

2. Parametry oceny właściwości dźwiękoizolacyjnych wyrobów 
stosowanych do wykonywania przegród wewnętrznych 
w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej 

Rodzaje parametrów stosowanych do określania właściwości dźwiękoizolacyjnych 
poszczególnych wyrobów budowlanych są podane w PN-B-02151-3:1999 [1], która 
uwzględnia PN-EN ISO 717-1:1999 i PN-EN ISO 717-2:1999 [2], [3]. Są to parametry 
określone w odniesieniu do warunków laboratoryjnych i - z małymi wyjątkami podanymi 
w normie - nie mogą być bezpośrednio porównywane z wymaganiami normowymi 
dotyczącymi właściwości akustycznych przegród w budynku. 

Zasady oceny parametrów akustycznych określonych w warunkach laboratoryjnych 
są następujące: 

A. Elementy do wykonywania ścian wewnętrznych (wzorzec ściany) - ocenie podlega 
izolacyjność od dźwięków powietrznych 

• wynik badania laboratoryjnego - wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej 
i dwa widmowe wskaźniki adaptacyjne obliczone według PN-EN ISO 717-1:1999 

[2]; forma zapisu: 
• wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej: (wskaźnik podsta-

wowy) i (wskaźnik uzupełniający); wartość projektowa wskaźników określo-
nych na podstawie badań laboratoryjnych: 

• ocena wyrobu w stosunku do wymagania akustycznego przy zamierzonym zasto-
sowaniu - porównanie z wymaganiami normowymi odnoszącymi się do danego zamie-
rzonego zastosowania po uwzględnieniu wpływu bocznego przenoszenia dźwięku. 

B. Elementy do wykonywania stropów (wzorzec stropu) -ocenie podlega izolacyjność 
od dźwięków powietrznych i uderzeniowych 

• wynik badania laboratoryjnego i ocena w stosunku do wymagań normowych w zakresie 
izolacyjności od dźwięków powietrznych - jak wyżej w odniesieniu do ścian wewnętrznych, 

• wynik badania laboratoryjnego i ocena w stosunku do wymagań normowych w zakresie 
Izolacyjności od dźwięków uderzeniowych - wskaźnik ważony znormalizowanego po-
ziomu uderzeniowego pod stropem (w przypadku stropu bez podłogi - wskaźnik 
równoważny obliczony według PN-EN ISO 717-2:1999 [3]; projektowa wartość 
wskaźnika: 

• ocena izolacyjności od dźwięków uderzeniowych w stosunku do wymagania aku-
stycznego przy zamierzonym zastosowaniu - porównanie z wymaganiami normowymi 
odnoszącymi się do danego zamierzonego zastosowania po uwzględnieniu wpływu 
bocznego przenoszenia dźwięku. 

C. Podłogi - ocenie podlega izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 
• wynik badania laboratoryjnego - wskaźnik ważony zmniejszenia poziomu 

uderzeniowego obliczony według PN-EN ISO 717-2:1999, 
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• ocena izolacyjności od dźwięków uderzeniowych - na podstawie wartości projekto-
wej wskaźnika — 2 dB i klasy akustycznej (w przypadku podłóg 
pływających), (w przypadku lekkich konstrukcji podłogowych) lub (w przypadku 
wykładzin podłogowych); zasady zaliczania do poszczególnych klas akustycznych są 
podane w Instrukcji ITB nr 369/2002 [4], 

• ocena w stosunku do zamierzonego zastosowania - indywidualna, w zależności od 
właściwości akustycznych stropu w budynku, na którym podłoga ma być zastosowana, 
i wymagań normowych w stosunku do kompletnego układu: strop + podłoga. 

D. Podłogi podniesione - ocenie podlega izolacyjność od dźwięków uderzeniowych, 
jak w przypadku podłóg każdego rodzaju, oraz - w zależności od zakresu stosowania -
izolacyjność wzdłużna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych, 

• wynik badania laboratoryjnego izolacyjności wzdłużnej od dźwięków powietrznych 
i uderzeniowych - podaje się według zasad wynikających z PN-EN ISO 140-12 [5] oraz 
PN-EN ISO 717-1:1999 i PN-EN ISO 717-2:1999; ocena wyników według wymagań 
ustalonych indywidualnie dla danego zakresu stosowania. 

E Drzwi - ocenie podlega izolacyjność od dźwięków powietrznych 
• wynik badania laboratoryjnego - wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej 
i dwa widmowe wskaźniki adaptacyjne obliczone według PN-EN ISO 717-1:1999 

(forma zapisu: 
• wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej: (wskaźnik podsta-

wowy) i (wskaźnik uzupełniający); wartość projektowa wskaźników określo-
nych na podstawie badań laboratoryjnych: oraz klasy 
akustyczne (podstawowa) i (uzupełniająca); zasady zaliczania do poszczegól-
nych klas akustycznych zostały podane w Instrukcji ITB nr 369/2002, 

• ocena wyrobu w stosunku do wymagania akustycznego przy zamierzonym zasto-
sowaniu - bezpośrednie porównywanie wartości projektowej wskaźnika izolacyjności 
akustycznej właściwej lub klasy akustycznej z wymaganiami normowymi odnoszącymi się 
do danego zamierzonego zastosowania (lub wymaganiami ustalonymi indywidualnie). 

3. Właściwości akustyczne ścian o konstrukcji masywnej 

3.1. „Prawo masy" jako podstawa do wstępnej szacunkowej oceny 
izo lacy jnośc i akustycznej przegród p ły towych 

Zgodnie z danymi teoretycznymi izolacyjność akustyczna przegród płytowych pełnych 
o nieograniczonej powierzchni w przedziale częstotliwości poniżej częstotliwości grani-
cznej koincydencji jest funkcją logarytmiczną masy powierzchniowej przegrody oraz 
częstotliwości dźwięku. Ograniczenie tej zależności do przedziału częstotliwości, w którym 
nie występują w przegrodzie fale giętne, powoduje, że jej praktyczna przydatność jest 
niewielka. Norma PN EN 12354-1:2002 [6] podaje teoretyczne wzory do obliczania 
izolacyjności akustycznej w funkcji częstotliwości płyt o wymiarach skończonych, uwz-
ględniając oprócz masy także wartości współczynników strat wewnętrznych materiału 
przegrody, współczynniki promieniowania. Jednak i przy takich uściśleniach wyniki 
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obliczeń, zwłaszcza w paśmie niskich częstotliwości są dość odległe od wartości 
uzyskanych w wyniku pomiarów. W praktyce do oszacowania właściwości dźwię-
koizolacyjnych przegród budowlanych płytowych wykorzystuje się związki między masą 
powierzchniową przegrody a wskaźnikami jednoliczbowymi izolacyjności akustycznej 
właściwej. Związki te określa się jako „prawo masy". 

Norma PN EN 12354-1:2002 podaje ponadto „prawo masy" odnoszące się do 
ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej Prawo to jest oparte na 
teoretycznych przebiegach izolacyjności akustycznej właściwej przegród masywnych 
płytowych wykonanych z betonu zwykłego, z betonu lekkiego (o gęstości 1300 kg/m3 i 
współczynniku strat wewnętrznych = 0,015) oraz z betonu komórkowego (o gęstości 
650 kg/m3 i współczynniku strat wewnętrznych = 0,010) oraz z bloczków wapienno-
-piaskowych (o gęstości 1750 kg/m3 i współczynniku strat wewnętrznych = 0,015). 
Zostało ono przedstawione w postaci graficznej a jedynie dla zakresu 
mas 150 kg/m2 podano zależność w postaci matematycznej, którą określono jako 
wspólną dla wszystkich rozpatrywanych materiałów. 

Porównanie „prawa masy" według EN uzyskanego z obliczeń z wynikami badań 
(również zagranicznych) wskazuje, że daje ono wartości zaniżone, zwłaszcza w zakresie 
mas powierzchniowych 400 kg/m2. 

Większą przydatność do celów praktycznych ma empiryczne „prawo masy" oparte na 
wynikach pomiarów izolacyjności akustycznej konkretnych przegród. W literaturze podawa-
ne są zależności „prawamasy" niezależne od materiału przegrody i odnoszące się do 
wskaźników ważonych Należy stwierdzić, że według różnych źródeł wzory określające 
empiryczne prawo masy różnią się od siebie dość znacznie. Przykładowe przebiegi „praw 
masy według różnych danych z literatury są zacytowane także w PN-EN 12354-1:2002. 

W pracach badawczych Zakładu Akustyki od wielu lat wskazywano na konieczność 
uwzględniania rodzaju materiału przegrody przy uogólnianiu wyników badań w postaci 
„prawa masy". Wiąże się to z dwoma podstawowymi parametrami różnicującymi Izola-
cyjność przegród o takiej samej masie, lecz wykonanych z różnych materiałów: 

* różnym współczynnikiem tłumienia wewnętrznego w materiale, 
* różną grubością przegród o tej samej masie, lecz przy różnej gęstości materiału, z czego 

wynika różna wartość częstotliwości granicznej koincydencji, a więc pasmo, w którym 
występują w przegrodzie fale giętne. 

Wprowadzenie nowych wskaźników oceny izolacyjności akustycznej właściwej 
spowodowało konieczność powtórnego zajęcia się tym zagadnieniem, a wiele nowych wy-
ników badań umożliwiło powtórne, bardziej dokładne wyznaczenie zależności „prawa masy". 

„Prawo masy" można traktować jako zależność liniową między odpowiednim 
wskaźnikiem izolacyjności akustycznej właściwej i logarytmem dziesiętnym masy powie-
rzchniowej przegrody, W takim przypadku formę matematyczną tej empirycznej zależ-
ności można określić na przykład metodą najmniejszych kwadratów, wyznaczając 
wartości zależności podanej w postaci: 

(2) 
(3) 
(4) 

gdzie - masa powierzchniowa przegrody, kg/m2. 
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Uwzględniając podaną w PN-B-02151-3:1999 zasadę wykorzystywania przy proje-
ktowaniu wyników badań laboratoryjnych,* „prawo masy" w postaci podanej wyżej należy 
odnieść do wartości projektowych oraz co umożliwi wykorzystanie go do 
szacunkowego określenia izolacyjności akustycznej przegród do celów projektowania. 

Stosując podaną metodę w Zakładzie Akustyki, określono nową formę przebiegu „prawa 
masy" odnodzącego się do przegród z betonu zwykłego oraz z betonu komórkowego. Zapisy 
„prawa masy" dla przegród z tych materiałów podano w Instrukcji ITB nr 369/2002. „Prawo 
masy" dla przegród z betonu zwykłego służy także jako poziom odniesienia do oceny 
Izolacyjności akustycznej przegród z innych materiałów, a także przegród o innej 
konstrukcji. 

3.2. „Prawo masy" odnoszące się do przegród z betonu zwykłego 

Opracowana w Zakładzie Akustyki ITB zależność „prawa masy" odnosząca się do 
przegród z betonu zwykłego o masie powierzchniowej 100 kg/m2 ma postać: 

(4) 

(6) 

gdzie: - jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej 
(patrz p.2). 

Przy wyznaczaniu tych zależności uwzględniono wyniki badań z lat 1980-1990, 
przeliczając je na nowe wskaźniki według PN-EN 150 717-1:1999. 

Zależności „prawa masy" odnoszące się do betonu zwykłego można przyjmować jako 
miarodajne w przypadku przegród betonowych niezbrojonych i zbrojonych, monolitycz-
nych i z elementów prefabrykowanych, jeżeli jest zapewnione prawidłowe zabetonowanie 
złączy, w elementach nie ma rys, niezapełnionych betonem otworów ani kanałów, na 
przykład do prowadzenia instalacji elektrycznych [7j. 

Przegrody z elementów prefabrykowanych, w których występują kanały do prowadze-
nia instalacji elektrycznych lub nieszczelności złączy, charakteryzują się wartościami 
wskaźników jednoliczbowych izolacyjności akustyczej właściwej nawet o 5-7 dB mniej-
szymi od wartości wynikających z opisanego „prawa masy". 

3.3. „Prawo masy" odnoszące się do przegród z betonu komórkowego 

W czasie ostatnich kilku lat Zakład Akustyki przeprowadził badania izolacyjności 
akustycznej właściwej dużej liczby przegród różnej grubości wykonanych z elementów 
z betonu komórkowego różnych odmian, pochodzących z różnych wytwórni. Wyniki tych 
badań wskazały na możliwość ich uogólnienia w postaci wspólnego „prawa masy" według 
zależności od (1) do (3) w przypadku odmian o gęstości objętościowej w stanie suchym 
od około 400 kg/mJ do około 700 kg/m3, przy technologii łączenia elementów na zaprawę 
ktejową oraz zwykłą, a także przyłączeniu elementów na zamek typu „pióro wpust" (ścia-

* Według PN-B-12151-3:1999 wartości wskaźników określone na podstawie badań labora-
toryjnych, wykorzystuje się w projektowaniu po zredukowaniu ich wartości o 2 dB. 
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ny otynkowane warstwą tynku grubości nie mniej niż 6 mm) [4], (7), [8], [9]. Do tej zależności 
włączono także ściany wykonane z betonu o gęstości w stanie suchym 300 kg/m3, pomimo 
że pojedyncze wyniki badan wskazywały na nieco lepsze ich właściwości akustyczne [8], 
Odpowiednie zależności matematyczne podano w Instrukcji ITB nr 369/2002. W przy-
padku ścian z elementów łączonych na tzw. zaprawę ciepłochronną wartości 
wskaźników izolacyjności akustycznej są nieco mniejsze, lecz zbyt mała liczba wyników 
badań nie pozwoliła na ich uogólnienie. 

Bardzo bogaty materiał doświadczalny potwierdził, że beton komórkowy jako materiał 
odznacza się korzystnymi właściwościami akustycznymi. Przy takiej samej masie po-
wierzchniowej ściany z betonu komórkowego charakteryzują się większą izolacyjnością 
akustyczną niż ściany betonowe (rys. 1). 

Strata izolacyjności akustycznej spowodowana mniejszą gęstością materiału sprawia 
jednak, że przy takiej samej grubości przegrody z betonu komórkowego mają znacznie 
gorszą izolacyjność akustyczną niż przegrody betonowe (rys. 2) [10], 

Nie były prowadzone badania izolacyjności akustycznej przegród z betonu komórko-
wego z elementów zbrojonych. 
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3.4. Konst rukc je murowe ceramiczne 

3.4.1. Ściany z elementów ceramicznych niedrążonych 
Ściany z elementów ceramicznych niedrążonych można z pewnym przybliżeniem 

traktować ze względów akystycznych jak przegrody płytowe. Dane dotyczące izola-
cyjności akustycznej konstrukcji murowych z cegły pełnej ceramicznej pochodzą 
sprzed wielu lat i nie można na ich podstawie określić nowej formy „prawa masy", 
odnoszącej się do wskaźników aczkolwiek zbiór danych wskazuje na 
niewątpliwy związek między masą powierzchniową a wartościami wskaźników jed-
noliczbowych izolacyjności akustycznej właściwej. 

Izolacyjność akustyczna tego rodzaju rozwiązań jest nieco gorsza niż izolacyjność 
akustyczna przegród betonowych charakteryzujących się analogiczną masą powierzch-
niową. Jest to pewna wskazówka do wstępnej oceny właściwości akustycznych oma-
wianych rozwiązań. Parametry akustyczne przeliczone na wartości nowych wskaźników 
podano w Instrukcji ITB nr 369/2002. 



3.4.2. Ściany z elementów ceramicznych drążonych 
Na izolacyjność akustyczną konstrukcji murowych wpływają- poza masą powierzch-

n iową- następujące czynniki [11]: 
a) rodzaj tworzywa (w ramach danego rodzaju tworzywa - także jego gęstość 

objętościowa), 
b) wymiary elementów, 
c) sposób łączenia elementów w konstrukcji murowej, 
d) procent drążeń, ich kształt i w odniesieniu do niektórych rodzajów drążeń - sposób 

ich ułożenia w stosunku do płaszczyzny ściany, 
e) sposób wykończenia powierzchni ściany, 

Wpływ rodzaju tworzywa oraz rodzaju drążeń można zaobserwować w zestawieniu 
podanym na rysunku 3, na którym naniesiono wyniki badań ścian z elementów cerami-
cznych na płaszczyźnie wyznaczonej osią odciętych, określającej masę powierzchniową 
przegrody (w skali logarytmicznej), oraz osią rzędnych, określającą wartości wskaźników Rw 

w dB. Ze względu na zbyt małą liczbę badań nie można natomiast ustosunkować się do 
wpływu wymiarów elementów na parametry akustyczne przegrody. 

Posiadane przez Zakład Akustyki dane dotyczące izolacyjności akustycznej ścian z ce-
ramiki zwykłej pochodzą z lat osiemdziesiątych. Zostały one uwzględnione w Instrukcji ITB 
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nr 396/2002. Dane te nie obejmują jednak bardzo wielu rozwiązań, które są dość 
powszechnie stosowane w budownictwie. W grupie ścian z pustaków drążonych o grubości 
250 mm znana jest tylko izolacyjność akustyczna ściany z cegły kratówki - wynosi ona 

= 48 dB, = 47 dB i = 4 4 dB (wartości wskaźnika były podane w In-
strukcji ITB nr 293 [12] wydanej w 1990 r.). Jest to izolacyjność akustyczna niedostateczna 
w stosunku do wymagań normowych dla ścian międzymieszkaniowych (zarówno w odnie-
sieniu do wymagań podanych w normie z 1987 r., jak i z 1999 r.). Stosowanie tego 
rozwiązania w budynkach mieszkalnych w przypadku ścian międzymieszkaniowych jest 
więc ze względów akustycznych bardzo poważnym błędem. 

Ściany z pustaków grubości od 65 mm do 120 mm z ceramiki zwykłej przeznaczone 
do wznoszenia ścian działowych (są to przeważnie rozwiązania z drążeniami o przekroju 
zbliżonym do kwadratu, np. PD1, PD2) spełniają wymagania akustyczne (według nowej 
normy) przeznaczone dla ścian w obrębie mieszkania, z tym że w doborze konkretnego 
rozwiązania należy uwzględniać zróżnicowane wymagania akustyczne dotyczące ścian 
między pokojami oraz ścian oddzielających pokoje od pomieszczeń sanitarnych. 

Elementy z ceramiki poryzowanej mają najczęściej drążenia o przekroju poprze-
cznym prostokątnym (typu szczeliny), które są usytuowane bądź równolegle, bądź 
prostopadle do powierzchni zewnętrznej pustaka (tym samym równolegle lub prostopad-
le do powierzchni ściany), lub drążenia rombowe. 

Wyniki badań wskazują, że rodzaj i układ drążeń ma decydujący wpływ na izolacyj-
ność akustyczną ściany. Drążenia typu szczelinowego usytuowane równolegle do 
powierzchni ściany oraz drążenia rombowe powodują powstawanie w przegrodzie 
zjawisk rezonansowych, co jest przyczyną obniżenia izolacyjności akustycznej w prze-
grodach w paśmie w pobliżu częstotliwości rezonansowej. Pozostałe typy drążeń są 
„neutralne" pod względem akustycznym i tytko tego rodzaju rozwiązania powinny być 
stosowane jako przegrody wewnętrzne. Jednakże i przy takich drążeniach trudno jest 
uzyskać na tyle dużą izolacyjność, aby była zapewniona normowa izolacyjność aku-
styczna ścian międzymieszkaniowych. Niektórzy producenci pracują nad takimi rozwią-
zaniami. 

Ściany z elementów z ceramiki poryzowanej z drążeniami „neutralnymi pod względem 
akustycznym", to jest takimi, które nie powodują powstania w przegrodzie zjawisk 
rezonansowych, charakteryzują się większymi wartościami wskaźników jednoliczbo-
wych izolacyjności akustycznej niż ściany o analogicznej masie powierzchniowej 
z elementów drążonych z ceramiki zwykłej (por. rys. 3). 

Stosowanie połączenia między elementami na zamek typu „pióro wpust" nie ma nieko-
rzystnego wpływu na parametry akustyczne ściany, jednak pod warunkiem, że: 

• elementy są dobrej jakości - co pozwala na dokładne zestawienie elementów przy 
wznoszeniu ściany, 

• zostało zapewnione prawidłowe wykonawstwo konstrukcji murowej, 
• do wykończenia powierzchni zastosowano tynk cementowo-wapienny o grubości 

minimum (10-12) mm. 
Jeżeli te warunki nie są spełnione, pogorszenie izolacyjności akustycznej ściany może 

przekroczyć nawet 20 dB. 
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3.5. Ściany z drążonych elementów wapienno-p iaskowych 

Opierając się na danych teoretycznych według PN EN-12354-1 (patrz p. 3.1), można 
zakładać, że ściany z elementów pełnych wapienno-piaskowych o masie powierzchnio-
wej < 150 kg/m2 dzięki większemu niż w przypadku betonu zwykłego współczynnikowi 
strat wewnętrznych charakteryzują się większą izolacyjnością akustyczną niż - porów-
nywalne pod względem masy powierzchniowej - przegrody betonowe. Niestety nie ma 
wyników badań w tym zakresie. 

Zakład Akustyki dysponuje natomiast dość dużą liczbą danych akustycznych doty-
czących ścian z elementów wapienno-piaskowych drążonych. Ściany te charakteryzują się 
korzystnymi właściwościami akustycznymi [11], Stosowane w tego rodzaju wyrobach 
drążenia (o przekroju kołowym lub eliptycznym) można traktować jako „neutralne" pod 
względem akustycznym, to jest nie powodujące powstawania zjawisk rezonansowych. 
Relacje między izolacyjnością akustyczną tych rozwiązań a izolacyjnością akustyczną 
płyt betonowych o takiej samej masie powierzchniowej są zbliżone do analogicznych 
relacji występujących między izolacyjnością akustyczną płyt betonowych pełnych i kanało-
wych (rys. 4). 
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Przedstawione wyniki badań dotyczą ścian z elementów łączonych na zamek typu, pióro 
wpust", otynkowanych tynkiem wapienno-cementowym grubości około 15 mm. Przy braku 
tynku izolacyjność akustyczna ścian może się obniżyć nawet o 20 dB. Z tego powodu 
rozwiązaniem bardziej „bezpiecznym" ze względów akustycznych, zwłaszcza w przypadku 
ścian międzymieszkaniowych, jest stosowanie elementów z krawędziami tworzącymi po 
zestawieniu kanał, który następnie może być zabetonowany w trakcie wznoszenia ściany. 

Wśród badanych w Zakładzie Akustyki rozwiązań ścian z elementów drążonych 
wapienno-piaskowych istnieją takie, których izolacyjność akustyczna w warunkach 
laboratoryjnych wskazuje na możliwość uzyskania w budynku parametrów akustycznych 
odpowiadających wymaganiom normowym. Rozwiązania te powinny być jednak podda-
ne weryfikującym badaniom akustycznym w budynku, 

4. Konstrukcje ścienne lekkie 

Konstrukcje ścienne lekkie można podzielić na trzy podstawowe grupy, charaktery-
zujące się odmiennymi właściwościami akustycznymi: 

• konstrukcje szkieletowo-warstwowe, których modelem zastępczym jest układ „ma-
sa-sprężyna-masa", o częstotliwości rezonansowej występującej w stosunkowo niskim 
paśmie częstotliwości, 

• konstrukcje warstwowe o analogicznym modelu zastępczym, jednako częstotliwo-
ści rezonansowej występującej w paśmie częstotliwości średnich, 

• konstrukcje na szkielecie aluminiowym (rzadziej stalowym) z wypełnieniami prze-
ziernymi lub nieprzeziernymi (w przypadku których ze względu na różnorodność wypeł-
nień nie można podać uogólnionego modelu zastępczego). 

Ściany o konstrukcji lekkiej szkieletowo-warstwowej mają bardzo zróżnicowaną 
izolacyjność akustyczną, zależną od szczegółowych rozwiązań materiałowo-konstru-
kcyjnych. Generalnie można przyjąć, że ściany na szkielecie drewnianym charakte-
ryzują się gorszą izolacyjnością akustyczną niż ściany na szkielecie z kształtowników 
zimno giętych (dotyczy to ścian z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych) [13], 

Zakład Akustyki przeprowadził wiele badań dotyczących rozwiązań systemowych 
ścian na szkieletach z kształtowników zimnogiętych (o różnej konstrukcji) z okładzinami 
z płyt gipsowo-kartonowych oraz wypełnieniami z wełny mineralnej (skalnej, szklanej) 
o różnej gęstości. W zależności od konstrukcji i grubości szkieletu, grubości i gęstości 
objętościowej oraz liczby płyt okładzinowych gipsowo-kartonowych, a także rodzaju 
wypełnienia przestrzeni między płytami można uzyskać ściany o wskaźnikach oceny 
izolacyjności akustycznej właściwej od około trzydziestu kilku dB do ponad 60 dB [14]. 
Charakterystyczną cechą tego rodzaju rozwiązań jest stosunkowo mała izolacyjność aku-
styczna w paśmie niskich częstotliwości oraz duża izolacyjność akustyczna w paśmie 
częstotliwości średnich i wysokich. Z tego powodu widmowe wskaźniki adaptacyjne C(r 

omawianych przegród przyjmują wartości ujemne nawet do 10 dB, co oznacza, że tego 
rodzaju rozwiązania nie nadają się do izolowania hałasów niskoczęstotliwościowych. 

Omawiane ściany są bardzo „czułe" pod względem akustycznym na rozwiązania 
szczegółów konstrukcyjnych, a także na jakość wykonawstwa. Z tego względu należy 
ściśle przestrzegać wszelkich zasad i wytycznych podawanych w rozwiązaniach syste-
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mowych, a wykonawstwo powierzać doświadczonym specjalistycznym firmom budow-
lanym. Wartości wskaźników konkretnych rozwiązań - na podstawie aprobat technicz-
nych ITB - podano w Instrukcji ITB nr 369/2002. Liczba przebadanych w Zakładzie 
Akustyki rozwiązań omawianych przegród jest wielokrotnie większa od opublikowanych 
w instrukcji. Dane te sąw dyspozycji zleceniodawców badań. 

W omawianych konstrukcjach stosuje się niekiedy fragmenty oszklone szybami 
pojedynczymi zwykłymi, klejonymi, szybami zespolonymi, a niekiedy zestawami szyb 
podwójnych, przy zachowaniu znacznej odległości między szybami {powyżej 5 cm}. W tym 
przypadku można uzyskać stosunkowo dobre właściwości akustyczne części przeziernej. 

Płyty warstwowe obejmują najczęściej rozwiązania z rdzeniami ze styropianu, pianki 
poliuretanowej, wełny mineralnej o uporządkowanym układzie włókien oraz z okładzina-
mi metalowymi (najczęściej z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,8 mm). Są to 
układy bardzo silnie rezonansowe, niekorzystne pod względem akustycznym [10], 
Większość tego typu rozwiązań nie spełnia w stosunku do ścian wymagań akustycznych 
ujętych w PN-B-02151-3:1999. 

Konstrukcje na szkielecie aluminiowym lub drewnianym z wypełnieniami przezier-
nymi lub nieprzeziernymi charakteryzują się izolacyjnością akustyczną zależną w du-
żym stopniu od rodzaju wypełnienia. Wypełnienia nieprzezierne są wykonywane zazwy-
czaj z płyt MDF pojedynczych lub podwójnych (z dodatkową warstwą między nimi np, z weł-
ny mineralnej) lub układów warstwowych z okładzinami z blachy aluminiowej. Wypełnie-
nia przezroczyste wykonuje się z szyb pojedynczych zwykłych lub klejonych, z szyb 
zespolonych, a niekiedy - w przypadku szkieletów drewnianych o większej grubości -
także z szyb podwójnych, przy zachowaniu kilkucentymetrowej odległości między szy-
bami. Przy małej grubości nieprzezlernych elementów wypełniających, ich izolacyjność 
akustyczna jest stosunkowo mała i niejednokrotnie porównywalna lub nawet mniejsza 
od wypełnień przezroczystych wykonywanych z szyb pojedynczych zwykłych lub klejo-
nych, albo z szyb zespolonych. Wiele z omawianych rozwiązań charakteryzuje się 
izolacyjnością akustyczną mniejszą od najniższych wymagań normowych stawianych 
ścianom działowym w budownictwie użyteczności publicznej, Z tego względu zakres 
stosowania takich rozwiązań - z punktu widzenia akustyki - nie może być określony 
w aprobacie technicznej, powinien być natomiast ustalony przez projektanta konkretne-
go obiektu, przy uwzględnieniu wymagań przyjętych indywidualnie dla tego obiektu 
(w przypadkach nie uwzględnionych w PN). 

5. Stropy i podłogi 

5.1. Płyty s t ropowe 

Właściwości akustyczne płyt stropowych rozpatruje się ze względu na: 
• izolacyjność od dźwięków powietrznych, 
• izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 
Izolacyjność od dźwięków powietrznych masywnych żelbetowych płyt stropowych 

podlega analogicznym prawidłowościom, jakie obowiązują w odniesieniu do ścian. Przy 
szacunkowej ocenie izolacyjności akustycznej żelbetowych stropów płytowych pełnych 
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i kanałowych można stosować omówione „prawo masy" oraz przybliżone relacje między 
izolacyjnością akustyczną płyt pełnych i kanałowych. Nie ma danych na temat izolacyj-
ności akustycznej płyt stropowych zbrojonych z betonu komórkowego. Gorszą izolacyj-
nością akustyczną płyt żelbetowych charakteryzują się natomiast stropy gęstożebrowe, 
zwłaszcza z wypełnieniem pustakami ceramicznymi. Trzeba przy tym stwierdzić, że 
wiele rodzajów stropów gęstożebrowych, czy to z wypełnieniami pustakami ceramicz-
nymi, czy innymi rozwiązaniami, na przykład z betonu komórkowego, nie ma określonych 
parametrów akustycznych. 

Przy dostatecznie dużej grubości stropy żelbetowe płytowe mogą osiągnąć izolacyjność 
od dźwięków powietrznych, która - przy uwzględnieniu bocznego przenoszenia dźwięku 
w budynku - może zapewnić spełnienie wymagań normowych przewidzianych dla konkret-
nego zastosowania płyty stropowej. Nie ma natomiast możliwości uzyskania przez samą 
płytę stropową wymaganej Izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych. 

W odniesieniu do właściwości tłumienia dźwięków uderzeniowych przez stropy masywne 
istnieją zależności „prawa masy" łączące masę powierzchniową stropu z wartością równo-
ważnego wskaźnika ważonego znormalizowanego poziomu uderzeniowego pod stropem 
bez podłogi. Podobnie jak w przypadku prawa masy odnoszącego się do izolacyjności od 
dźwięków powietrznych, PN-EN 12354-2:2002 [16] podaje „prawo masy" w odniesieniu do 
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izolacyjności stropów od dźwięków uderzeniowych jako niezależne od rodzaju i konstrukcji 
stropu. Pomiary wskazują jednak, że takie zależności istnieją. Zostały one opracowane w Za-
kładzie Akustyki ITB już w latach dziewięćdziesiątych, odrębnie dla płyt żelbetowych pełnych 
i kanałowych oraz stropów gęstożebrowych z wypełnieniami ceramicznymi [13]. Odtąd nie 
został w dostatecznym stopniu wzbogacony zbiór danych doświadczalnych, który umożli-
wiłby dalsze uściślenie tych zależności. Przedstawiono je w formie graficznej na rysunku 5. 

Można stwierdzić, że przebieg ogólnej zależności podany w PN-EN 
12354-2:2002 jest zbliżony do analogicznej zależności opracowanej w Zakładzie Aku-
styki ITB dla stropów żelbetowych płytowych pełnych. Stropy żelbetowe kanałowe 
charakteryzują się korzystniejszymi niż płyty pełne właściwościami tłumienia dźwięków 
uderzeniowych. Niekorzystne pod tym względem są natomiast stropy ceramiczne, 

5.2. Podłogi 

Z punktu widzenia akustyki rozróżnia się: 
• podłogi pływające, 
• lekkie konstrukcje podłogowe, 
• wykładziny podłogowe z warstwą izolacyjną lub typu dywanowego. 

Przedstawiony podział uwzględnia ogólny wpływ podłogi na właściwości akustyczne 
stropu (tablica 1). 

Tablica 1 Rodzaje podłóg stosowanych na stropach masywnych w celu poprawy właściwości 
akustycznych stropów 
Table 1. Types of floor systems used on the massive floors for the improvement ot their acoustic 
properties 

Nazwa Podstawowe warstwy podłogowe 
licząc od powierzchni stropu Wpływ na izolacyjność akustyczną stropu 

Podłoga 
pływająca 

* warstwa izolacji akustycznej 
(warstwa przeciwdrganiowa) 
* warstwa przeciwwilgociowa 
* podkład cementowy lub inny 
(warstwa dociążająca) 
* dowolna powierzchnia podłogowa 

wzrost izolacyjności stropu zarówno 
od dźwięków powietrznych, jak 
i uderzeniowych 

Lekka 
konstrukcja 
podłogowa 

• warstwa izolacji akustycznej 
(warstwa przeciwdrganiowa) 
• warstwa podłogowa stanowiąca 
nawierzchnię podłogową 
• ewentualnie dodatkowa 
nawierzchniapodłogowa 

wzrost izolacyjności stropu od dźwięków 
uderzeniowych; przyjmuje się, 
że wpływ na izolacyjność od dźwięków 
powietrznych stropów masywnych jest 
pomijalny* 

Wykładzina 
podłogowa 

wykładzina podłogowa z warstwą 
izolacyjną lub wykładzina dywanowa 

wzrost izolacyjności stropu od dźwięków 
uderzeniowych; może spowodować 
obniżenie izolacyjności stropu od dźwięków : 

powietrznych** 

* Zastosowanie lekkich konstrukcji podłogowych na lekkich stropach drewnianych może 
spowodować wzrost ich izolacyjności od dźwięków powietrznych (zależy to zarówno od konstrucji 
stropu, jak i podłogi). 

** Zależy to od rodzaju wykładziny i sposobu jej ułożenia na powierzchni stropu, obniżenie 
wskaźnika izolacyjności może dochodzić do 2 dB. 
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Schematy podłóg, w których uwzględniono warstwy mające wpływ na parametry 
akustyczne podłogi, przedstawiono na rysunku 6. 

Pływające podłogi i iekkie konstrukcje podłogowe są typowymi układami rezonanso-
wymi, które powodują zmniejszenie poziomu uderzeniowego pod stropem w paśmie 
częstotliwości powyżej częstotliwości rezonansowej. Im wartość tej częstotliwości jest 
mniejsza, tym podłoga powoduje większe tłumienie dźwięków uderzeniowych w paśmie 
częstotliwości rozpatrywanym w ochronie przed hałasem budynków mieszkalnych i użyte-
czności publicznej. Wartość częstotliwości rezonansowej jest zależna od sztywności 
dynamicznej warstwy przeciwdrganiowej (przy dodatkowym uwzględnieniu sztywności 
zawartego w warstwie powietrza oraz sztywności warstewki powietrza, jaka może 
wystąpić na styku warstwy materiału przeciwdrganiowego z powierzchnią stropu lub 
powierzchnią płyty dociążającej). 

Norma PN-EN 12354-2:2002 [15] podaje związek między wartością wskaźnika 
zmniejszenia poziomu uderzeniowego przez podłogę (dB) a sztywnością dynami-
czną warstwy przeciwdrganiowej (podanąw oraz masą powierzchniową warstwy 
dociążającej (podaną w kg/m2). Jak wykazały przeprowadzone w Zakładzie Akustyki 
badania różnych podłóg pływających, podana we wspomnianej normie zależność nie w pełni 
pokrywa się z danymi doświadczalnymi [16]. Stwierdzono, że zależność między parame-
trami akustycznymi i wymienionymi wyżej parametrami technicznymi istnieje, jednak ma ona 
różny przebieg w przypadku różnych materiałów. W praktyce oznacza to, że wartość 
sztywności dynamicznej danego materiału sprężystego nie może być wykorzystywana do 
określenia wskaźnika dowolnej podłogi pływającej, może natomiast służyć do uogól-
niania wyników badań podłóg z zastosowaniem warstwy przeciwdrganiowej z konkret-
nego materiału, lecz o różnej grubości. W takim przypadku można wyznaczyć wartości 
podłogi przy pośrednich (nie badanych) grubościach warstwy przeciwdrganiowej na podsta-
wie interpretacji danych pomiarowych. Wartość sztywności dynamicznej jest również 

31 



dobrym miernikiem jakości i stabilności parametrów warstwy przeciwdrganiowej przy 
kontroli produkcji w zakładzie wytwórczym. 

Zakład Akustyki prowadził badania podłóg pływających z zastosowaniem styropianu 
elastycznego pochodzącego od różnych wytwórców. Większość tych badań była pro-
wadzona w ramach procedur aprobacyjnych. Właściwości akustyczne podłóg pływają-
cych ze styropianem elastycznym są korzystne, przy czym różnice między poszczegól-
nymi rodzajami tego wyrobu są dość znaczne. Parametry omawianych podłóg uwzglę-
dnione w poszczególnych aprobatach technicznych zostały podane w Instrukcji ITB 
nr 369/2002. 

W instrukcji tej zostały także uwzględnione dane zamieszczone w aprobatach technicz-
nych ITB, dotyczące podłóg pływających wykonanych z innych materiałów, na przykład 
z pianki polietylenowej. Niestety, w grupie tej nie ma podłóg pływających z wełną 
mineralną, aczkolwiek z doświadczenia wiadomo, że pływające podłogi z tym materiałem 
charakteryzują się korzystnymi właściwościami akustycznymi. Należy oczekiwać, że 
producenci wełny mineralnej wyjdą naprzeciw projektantom i wykonawcom budynków i do-
prowadzą do uporządkowania danych na temat właściwości technicznych i akustycz-
nych podłóg z wełną mineralną oraz spowodują wydanie odpowiednich dokumentów. 

Lekkie konstrukcje podłogowe, ze względu na mniejszą sztywność dynamiczną warstwy 
przeciwdrganiowej, jaka może być zastosowana w tego rodzaju podłodze, oraz mniejszą 
masę powierzchniową warstwy, spełniającą rolę dociążającą, charakteryzują się z zasady 
mniejszym tłumieniem dźwięków uderzeniowych (mniejszą wartością wskaźnika niż 
podłogi pływające. Odpowiednie dane zestawiono w instrukcji ITB. 

Brak jest natomiast danych na temat tłumienia dźwięków uderzeniowych przez 
wykładziny podłogowe. Parametr ten nie jest niestety uwzględniany w ocenie wykładzin 
w ramach procedur aprobacyjnych. Powoduje to, że nie ma możliwości prawidłowego 
stosowania wykładzin podłogowych do izolacji stropów od dźwięków uderzeniowych. 
Należy ponadto wziąć pod uwagę, że wykładziny dywanowe - ze względu na właściwości 
dźwiękochłonne - mogą mieć również wpływ na obniżenie ogólnego poziomu hałasu w po-
mieszczeniu oraz na ograniczenie w nim odgłosów kroków. I w tym zakresie brak jest 
odpowiednich akustycznych charakterystyk wykładzin. 

5.3. Podłogi podnies ione 

Podłogi podniesione ocenia się ze względu na ich rolę w tłumieniu dźwięków uderze-
niowych przez strop, na którym zostały zastosowane. Metoda badań i kryteria oceny są 
takie same, jak w przypadku wszystkich innych rodzajów podłóg. Większość podniesio-
nych podłóg bez specjalnych wkładek amortyzujących w konstrukcji stojaków (lub ram 
nośnych) charakteryzuje się stosunkowo małymi wartościami wskaźnika Wyjątek 
stanowią podłogi z naklejonymi fabrycznie na płyty podłogowe wykładzinami dywano-
wymi. W niektórych rozwiązaniach podniesionych podłóg przewiduje się możliwość 
ułożenia wykładziny po zmontowaniu całej podłogi. Przez odpowiedni z punktu widzenia 
akustyki dobór wykładzin można uzyskać zadowalające parametry tłumienia przez 
podłogę dźwięków uderzeniowych. 

Szersze podejście do oceny akustycznej należy zastosować w przypadku podniesionych 
podłóg, które mają przechodzić przez kilka pomieszczeń (ścianki działowe nie dochodzą 
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do stropu, lecz są ustawione na podłodze podniesionej). W takim przypadku niezbędna jest 
znajomość parametrów akustycznych podłogi w zakresie przenoszenia dźwięków powietrz-
nych i uderzeniowych w kierunku poziomym. Parametry te są określane metodami pomia-
rowymi [5] na specjalnych stanowiskach badawczych. Zakład Akustyki posiada odpowiednie 
laboratorium przeznaczone do takich badań, które uzyskało akredytację PCA. Warto 
podkreślić, że jest to jedno z nielicznych w Europie tego typu stanowisk badawczych. 

Izolacyjność wzdłużna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych jest niezbędnym 
parametrem do obliczeniowego wyznaczania izolacyjności akustycznej między pomie-
szczeniami połączonymi podniesioną podłogą. Odpowiednie wzory obliczeniowe znaj-
dują się w PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002, Interpretacja tych wzorów oraz 
zasady ich stosowania będą uwzględnione w instrukcji ITB dotyczącej zasad wyznacza-
nia bocznego przenoszenia dźwięku w budynkach, która jest w trakcie opracowywania. 
Wydanie tej instrukcji jest przewidziane w 2004 r. 

6. Właściwości akustyczne drzwi wewnętrznych 

Izolacyjność akustyczna drzwi jest zależna od rozwiązania skrzydła drzwiowego oraz 
od szczelności przymyków. Przymyki boczne i górny są uszczelniane zazwyczaj za 
pomocą profilowanych uszczelek przylgowych montowanych w skrzydle lub ościeżnicy 
{lub l w skrzydle i ościeżnicy). 

Sposób uszczelnienia przymyku dolnego zależy od rodzaju drzwi. W drzwiach progo-
wych stosuje się zwykle system uszczelnienia taki sam, jak w przymykach bocznych 
(uszczelka zamontowana w dolnej krawędzi skrzydła lub w progu, albo zamontowane 
dwie uszczelki w progu i ościeżnicy). W przypadku drzwi bezprogowych stosowane są 
różne rozwiązania, na przykład tzw. uszczelki samoopadające (rys. 7). 
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Ocena akustyczna drzwi dotyczy zazwyczaj rozwiązania systemowego i musi uwz-
ględniać zróżnicowane wymiary drzwi produkowanych w ramach danego systemu. Z tego 
względu parametry akustyczne drzwi podaje się w postaci klas akustycznych, zakłada-
jąc, że ewentualne różnice w wartościach odpowiednich wskaźników oceny izolacyjności 
akustycznej drzwi o różnych wymiarach będą się mieściły w obrębie danej klasy. 

Parametry akustyczne drzwi mających aprobaty techniczne ITB podano w Instrukcji ITB 
nr 369/2002. 

7. Uwagi końcowe 

1. Przedstawiona w artykule ogólna charakterystyka właściwości akustycznych wyro-
bów budowlanych stosowanych do wykonywania przegród wewnętrznych w budynkach 
mieszkalnych i użyteczności publicznej wykazuje, że pomimo dużej liczby wyników 
badań istnieje na rynku budowlanym wiele rozwiązań, które nie mają oznaczonych 
parametrów akustycznych. Dotyczy to przede wszystkim wyrobów tradycyjnych, produ-
kowanych zgodnie z normami nie stawiającymi wymagań w zakresie parametrów 
akustycznych. Tego rodzaju wyroby powinny mieć określone parametry akustyczne 
niezależnie od zakresu wymagań normowych, Do tego służy dobrowolny znak oceny 
akustycznej wydawany przez Zakład Akustyki ITB po przeprowadzeniu odpowiednich 
badań. Tylko w takim przypadku projektant i wykonawca ma możliwość prawidłowego — 
z punktu widzenia akustycznego - zastosowania danego wyrobu. 

2. Parametry akustyczne wyrobu budowlanego (wzorca przegrody) tylko w niewielu 
przypadkach mogą być bezpośrednio oceniane w stosunku do wymagań akustycznych 
stawianych budynkom (patrz p. 2). W związku z tym zakres prawidłowego pod względem 
akustycznym stosowania danego rozwiązania musi być ustalany przez projektanta przy 
uwzględnieniu warunków zastosowania danego wyrobu w budynku. Przegrody w budynku 
stanowią bowiem układ przestrzenny, który jako całość decyduje o izolacyjności akustycznej 
między pomieszczeniami. Odpowiednie modele zastępcze są ujęte w PN-EN 12354-1:2002 
oraz PN-EN 12354-2:2002, a oparte na tych modelach szacunkowe metody wyzna-
czania izolacyjności akustycznej w budynku na podstawie izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych zostały podane w załączniku do PN-B-02151-3:1999. Za-
łącznik ten wkrótce zastąpi instrukcja ITB. Należy jednak podkreślić, że autorzy EN 
sygnalizują, że podane w normie algorytmy obliczeniowe i dane wyjściowe do tych 
algorytmów nie zostały w dostatecznym stopniu zweryfikowane pomiarowo, w związku 
z czym należy się liczyć z możliwością różnic między wynikami obliczeń a parametrami 
akustycznymi uzyskanymi w rzeczywistym budynku. 

3. Na jakość akustyczną budynku - oprócz prawidłowego zastosowania wyrobów o zna-
nych parametrach akustycznych i dobrej jakości - decydujący wpływ w wielu przypad-
kach ma jakość wykonania robót budowlanych. Wszelkie nieprawidłowości w tym 
zakresie odbijają się bardzo niekorzystnie na parametrach akustycznych budynku. 

4. Z sygnałów napływających do Zakładu Akustyki ITB wynika, że jakość akustyczna 
wznoszonych obecnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych przy 
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zabudowie szeregowej nie odpowiada wymaganiom stawianym przez przepisy budow-
lane. Ze wstępnego rozeznania wynika, że w wielu przypadkach przyczyną takiego stanu 
są nieprawidłowe z punktu widzenia akustycznego rozwiązania materiałowo-konstru-
kcyjne. Bez wprowadzenia obowiązku rzetelnej oceny akustycznej budynku na etapie 
projektowania, a następnie obowiązku wykonania pomiarów sprawdzających przy od-
dawaniu budynku do eksploatacji, nie ma możliwości odwrócenia tych niekorzystnych 
trendów. 
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ASSESSMENT OF SOUND INSULATION OF PRODUCTS USED IN POLAND 
FOR INTERNAL PARTITIONS, AT THE LIGHT OF RESEARCH WORKS 

OF ITB ACOUSTIC DEPARTMENT 

Summary 

Knowledge concerning the acoustic properties of building partitions is a necessary condition for 
proper design of buildings from acoustic point of view. Numerous laboratory testes conducted by 
ITB Acoustic Department allowed for general acoustic assessment of many groups of structural 
solutions. In paper, the test results was discussed, as well as resultant generalizations concerning 
sound insulation of massive walls made of ordinary concrete, cellular concrete, full and hollow 
ceramic elements, lime-sand hollow elements, chosen solutions of light structure walls, massive 
floors and floors (Including raised floor), In generalization of test results, a certain data from 
EN-12354 Part 1 and Part 2 (PN-EN 12354-1:2002 and PN-EN 12354-2:2002) have been taken 
into consideration. 

Praca wpłynęła do Redakcji 27 V 2003 
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