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ZZaaddaanniieemm  aarrcchhiitteekkttóóww  ii  iinnżżyynniieerróóww  ppooddcczzaass

ppllaannoowwaanniiaa  ii  pprroojjeekkttoowwaanniiaa  bbuuddyynnkkóóww  jjeesstt

ooggrraanniicczzeenniiee  iissttnniieejjąącceeggoo  hhaałłaassuu..  NNiieezzbbęęddnnee  jjeesstt

uuzzyysskkaanniiee  ttaakkiicchh  ppaarraammeettrróóww,,  kkttóórree

zzaaggwwaarraannttuujjąą  iicchh  uużżyyttkkoowwnniikkoomm  lluubb

mmiieesszzkkaańńccoomm  mmoożżlliiwwoośśćć  pprraaccyy  ww  ssppookkoojjuu  oorraazz

ooddpprręężżeenniiee  ii  ooddppoocczzyynneekk..  TTeecchhnniicczznnoo  --  ffiizzyycczznnee

zzaalleeżżnnoośśccii  ww  aakkuussttyyccee  ssąą  rróóżżnnoorrooddnnee,,  aa  iicchh

kkoońńccoowwyy  eeffeekktt  cczzęęssttoo  ttrruuddnnyy  ddoo  pprrzzeewwiiddzzeenniiaa..

OOpprróócczz  zznnaajjoommoośśccii  ppooddssttaawwoowwyycchh  ppoojjęęćć  ffiizzyykkii

nnaalleeżżyy  bbrraaćć  ppoodd  uuwwaaggęę  ccaałłee  mmnnóóssttwwoo  ppoommiiaarróóww  ii

oocceenn  ((ooppiissaannyycchh  ww  nnoorrmmaacchh  ii  ddyyrreekkttyywwaacchh)),,  kkttóórree

ttyycczząą  ssiięę  pprrzzeerróóżżnnyycchh  zzaaggaaddnniieeńń  aakkuussttyykkii..  

Przy projektowaniu ustrojów akustycznych można

korzystać z normy DIN 4109 załącznik nr 1.

Zawarte tam wytyczne oraz dane pomiarowe

bazują na 20 letnim doświadczeniu w tym

zakresie. Pozwalają one z dużą dokładnością

określić ostateczną izolacyjność akustyczną

lekkiej przegrody.

W międzyczasie unowocześnieniu uległy nie tylko

warunki pomiarowe (miejsca oraz technika

pomiarów), ale w wyniku ujednolicania

poszczególnych norm powstały nowe normy

europejskie jak np. DIN EN 20140, DIN EN ISO

140, DIN EN ISO 717,  DIN EN 12354 oraz na

ich bazie odpowiedniki polskie.

Poszczególne właściwości użytkowe w

budownictwie takie jak akustyka czy

ogniochronność muszą zostać potwierdzone przez

producentów w świetle normatywów

europejskich.

RRoozzwwiiąązzaanniiaa  ffiirrmmyy  KKnnaauuff  ooppaarrttee  ssąą  nnaa

ssttaannddaarrddaacchh  eeuurrooppeejjsskkiicchh..
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SSuucchhaa  zzaabbuuddoowwaa  ttoo  bbuuddoowwnniiccttwwoo  lleekkkkiiee

Zasadą budownictwa lekkiego jest pozbywanie się

masywnych struktur na rzecz funkcjonalnego syste-

mu, składającego się z pojedynczych komponentów

łączących się w jedną całość. Przyświeca temu zasa-

da: Całość to więcej niż suma poszczególnych ele-

mentów! 

W ostatnim czasie płyta gipsowo-kartonowa nie-

zwykle się rozwinęła. Płyty gipsowo-kartonowe

umożliwiają wznoszenie tańszych konstrukcji ognio-

chronnych, przy pomocy systemowych rozwiązań

firmy Knauf tak, że osiąga się dziś wysokości ścian,

które wcześniej wydawały się nie do pomyślenia. 

Zmiany te przebiegały równocześnie z rozwojem

technicznym oraz koniecznymi ulepszeniami, dopa-

sowującymi się do zmieniających się właściwości

materiałów. Mniejsza masa oznacza również uła-

twioną pracę na budowie oraz wydajniejsze dyspo-

nowanie logistyką. 

Spełnianie poszczególnych uwarunkowań akustycz-

nych, na podstawie nowych wartości obliczenio-

wych, nie jest już stawiane jako znak zapytania lecz

traktowane jest jako pewnik. Dla każdych warun-

ków akustycznych przewidziano rozwiązanie, które

sprostać może wymaganiom technicznym oraz eko-

nomicznym. 

NNoowwaa  ffiilloozzooffiiaa  nnoorrmm  eeuurrooppeejjsskkiicchh

Szczegółowe normy dotyczące poszczególnych ma-

teriałów (profile, izolacja) wchodzących w skład np.

konstrukcji ochrony przed hałasem, wkrótce będą

przeszłością. To producent będzie wybierał kompo-

nenty konkretnego systemu i zaopatrywał w nie-

zbędne dane techniczne. Oznacza to, że producent

dostarcza konkretny system opatrzony odpowiada-

jącym normom przepisem budowlanym, wyklucza-

jącym zamianę poszczególnych komponentów syste-

mu na inne. Analogicznie szczegółowe wskazówki

dotyczące sposobu wykonania pobierać będziemy

z instrukcji producenta. 

Kolejny ważny punkt to reproduktywność wartości

pomiarowych, względnie konieczność statystycznej

oceny wartości pomiarowych, na podstawie istnieją-

cych granic tolerancji. 

Dokonanie pomiaru pewnych wskaźników technicz-

nych i oczekiwanie, że oparta na tej podstawie pro-

gnoza dokładnie zgodzi się z realiami otrzymanymi

na placu budowy jest w praktyce, nawet przy na-

ukowym podejściu, niewykonalne. 

Nowe europejskie normy będą poprzez nową filozo-

fię obliczeń niosły na swych barkach i ten ważny

aspekt. 
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Poprzez nadawanie poszczególnych oznaczeń i in-
deksów rozróżniamy izolacyjność akustyczną w za-
leżności od tego czy dźwięki przenoszone są tylko
przez badaną przegrodę czy dodatkowo przez inne
boczne przegrody. Duże znaczenie ma również
rodzaj hałasu przenikającego przez przegrody.

IIzzoollaaccyyjjnnoośśćć  aakkuussttyycczznnaa  wwłłaaśścciiwwaa  pprrzzeeggrrooddyy  RR  
stosuje się gdy dźwięki przenoszone są tylko przez
badaną przegrodę i wykluczone jest ich przenosze-
nie innymi drogami. Wyznaczany w warunkach po-
mijalnego przenoszenia bocznego. 

IIzzoollaaccyyjjnnoośśćć  aakkuussttyycczznnaa  wwłłaaśścciiwwaa  pprrzzyybblliiżżoonnaa  RR''
stosuje się gdy dźwięki są przenoszone przez bada-
ną przegrodę oraz dodatkowo innymi drogami. Wy-
znaczony z uwzględnieniem przenoszenia bocznego. 

WWaażżoonnyy  wwsskkaaźźnniikk  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj  wwłłaaśśccii--
wweejj  pprrzzeeggrrooddyy  RRww

Jest to współczynnik wyrażony jednoliczbowo, ozna-
czający izolacyjność przegrody od dźwięków po-
wietrznych. Wyznaczany z wykresu izolacyjności
akustycznej właściwej R poprzez porównanie z krzy-
wą wartości odniesienia dla izolacyjności od dźwię-
ków powietrznych. Liczbowo współczynnik Rw jest
wartością wyrażoną w dB wyznaczony wg normy
PN-87/B-02152/01 odnoszącą się do wartości 500
Hz na krzywej odniesienia. 

WWaażżoonnyy  wwsskkaaźźnniikk  pprrzzyybblliiżżoonneejj  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuu--
ssttyycczznneejj  wwłłaaśścciiwweejj  pprrzzeeggrrooddyy  RR''ww
Jest to współczynnik wyrażony jednoliczbowo, ozna-
czający izolacyjność przegrody od dźwięków po-
wietrznych. Wyznaczany z wykresu izolacyjności
akustycznej właściwej R' poprzez porównanie
z krzywą wartości odniesienia dla izolacyjności od
dźwięków powietrznych. Liczbowo współczynnik R'w
jest wartością wyrażoną w dB wyznaczony wg nor-
my PN-87/B-02152/01 odnoszącą się do wartości
500 Hz na krzywej odniesienia. 

WWsskkaaźźnniikk  oocceennyy  pprrzzyybblliiżżoonneejj  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuu--
ssttyycczznneejj  wwłłaaśścciiwweejj  pprrzzeeggrrooddyy  RR''AA11

Suma ważonego wskaźnika przybliżonej izolacyjno-
ści akustycznej właściwej przegrody R'w oraz wid-
mowego wskaźnika adaptacyjnego Ctr. 

WWsskkaaźźnniikk  oocceennyy  pprrzzyybblliiżżoonneejj  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczz--
nneejj  wwłłaaśścciiwweejj  pprrzzeeggrrooddyy  RR''AA22

Suma ważonego wskaźnika przybliżonej izolacyjno-
ści akustycznej właściwej przegrody R'w oraz wid-
mowego wskaźnika adaptacyjnego Ctr. Stosowany
dla przegród zewnętrznych oraz przegród wewnętrz-
nych oddzielających pomieszczenia techniczne lub
usługowe jeżeli widmo hałasu wytwarzanego we-
wnątrz pomieszczenia jest zbliżone do widma przy-
pisanego w normie PN-EN ISO 717-1: 1999 wskaź-
nikowi Ctr. 

IIzzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznnaa  wwzzddłłuużżnnaa  pprrzzeeggrrooddyy  RRLL

Jest to izolacyjność akustyczna przegrody przy
transmisji dźwięku wzdłuż przegrody. Określa zdol-
ność przenoszenia dźwięku przez przegrodę na po-
łączeniu z typową przegrodą sąsiednią. Wartość wy-
znaczana w warunkach laboratoryjnych. 

WWaażżoonnyy  wwsskkaaźźnniikk  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj  wwzzddłłuużż--
nneejj  pprrzzeeggrrooddyy  RRLL,,  WW

Jest to współczynnik wyrażony jednoliczbowo ozna-
czający izolacyjność przegrody od dźwięków po-
wietrznych przy transmisji dźwięków wzdłuż prze-
grody. Wyznaczany z wykresu izolacyjności aku-
stycznej wzdłużnej przegrody RL poprzez porówna-
nie z krzywą wartości odniesienia dla izolacyjności
od dźwięków powietrznych. Liczbowo współczynnik
RL, W jest wartością wyrażoną w dB wyznaczony wg
normy PN-87/B-02152/01 odnoszącą się do war-
tości 500 Hz na krzywej odniesienia. 

WWaażżoonnyy  wwsskkaaźźnniikk  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj  wwzzddłłuużż--
nneejj  pprrzzeeggrrooddyy  RR''LL,,  WW

Jest to współczynnik wyznaczony na podstawie 
RL,W uwzględniający izolacyjność akustyczną
wzdłużną dla indywidualnego przypadku, tzn.
długość styku z przegrodą boczną oraz powierzchni
przegrody.

PPrrzzeennoosszzeenniiee  oobbrryyssoowwee
Jest to część przenoszenia dźwięków mostkami po-
bocznymi z wyłączeniem przenoszenia poprzez nie-
szczelności, klimatyzacje, ciągi instalacyjne itp. 

KKrrzzyywwaa  ooddnniieessiieenniiaa
Jest określeniem wartości odniesienia współczynni-
ków izolacyjności akustycznej R oraz R` w zależno-
ści od częstotliwości dźwięków (patrz rysunek obok).

Definicje

KKiieerruunnkkii  pprrzzeennoosszzeenniiaa  bboocczznneeggoo

cczzęęssttoottlliiwwoośśćć  ff  [[HHzz]]

wwaa
rrttoo

śśćć  
oodd

nniiee
ssiiee

nniiaa
  [[dd

BB]]
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Wymagania
WWyymmaaggaannaa  iizzoollaaccyyjjnnoośśćć  aakkuussttyycczznnaa  pprrzzeeggrróódd  wweewwnnęęttrrzznnyycchh  ww  bbuuddyynnkkaacchh  zzaammiieesszzkkaanniiaa  zzbbiioorroowweeggoo  ii  uużżyytteecczznnoośśccii  ppuubblliicczznneejj..
WWyycciiąąggii  zz  ttaabbeellii  nnrr  44  PPNN--BB--0022115511--33::11999999

LLpp.. RRooddzzaajj  FFuunnkkccjjee  ppoommiieesszzcczzeeńń  WWyymmaaggaanniiaa UUwwaaggii
bbuuddyynnkkuu rroozzddzziieelloonnyycchh  pprrzzeeggrrooddąą ŚŚcciiaannyy    

bbeezz  ddrrzzwwii
RR`̀AA11 ww  ddBB

11 22 33 44 55 66
1 Pokoje hotelowe Pokoje hotelowe 50

2 Hotele kategorii Korytarz 45 Jeżeli pomieszczenie jest oddzielone od korytarza ogólnego korytarzem 
trzygwiazdkowej wewnętrznym, wymagania dotyczą izolacyjności akustycznej układu łącznie z 
i wyższej wewnętrznym korytarzem

3 Sale telewizyjne, 55
pomieszczenia 
klubowe

4 Pokoje hotelowe Pokoje hotelowe 45

5 Korytarz 45 Jeżeli pomieszczenie jest oddzielone od korytarza ogólnego korytarzem 
wewnętrznym, wymagania dotyczą izolacyjności akustycznej układu łącznie z 

Hotele niższych kategorii, wewnętrznym korytarzem
domy wczasowe

6 Ogólne sanitariaty 50

7 Sale telewizyjne, 52
pomieszczenia klubowe

8 Pokoje hotelowe Pokoje hotelowe 45

9
Korytarz 45 Jeżeli pomieszczenie jest oddzielone od korytarza ogólnego korytarzem 

wewnętrznym, wymagania dotyczą izolacyjności akustycznej układu łącznie z 
wewnętrznym korytarzem

10 Ogólne sanitariaty 50
Domy studencki,

11 internaty, Ogólnodostępne pokoje 50
domy rencistów dla rekreacji

12 Sale telewizyjne 50

13 Czytelnie, biblioteki 45

14 Pomieszczenia 45-50 Jeżeli wystąpi taki przypadek to wymaganie należy ustalić indywidualnie
gospodarcze

15 Sale dla dzieci Sale dla dzieci 45

16 Pomieszczenia 45 - 50 Przyjmuje się indywidualnie, w granicach podanych w tablicy, w zależności od 
gospodarcze rodzaju pomieszczenia gospodarczego.

Żłobki, przedszkola
17 Korytarz 40 Jeżeli pomieszczenie jest oddzielone od korytarza ogólnego korytarzem 

wewnętrznym, wymagania dotyczą izolacyjności akustycznej układu łącznie z 
wewnętrznym korytarzem



Wymagania i propozycje
LLpp.. RRooddzzaajj  FFuunnkkccjjee  ppoommiieesszzcczzeeńń  WWyymmaaggaanniiaa UUwwaaggii

bbuuddyynnkkuu  rroozzddzziieelloonnyycchh  pprrzzeeggrrooddąą ŚŚcciiaannyy    
bbeezz  ddrrzzwwii

RR`̀AA11 ww  ddBB

18 Sale lekcyjne Sale lekcyjne 45

19
Korytarz 40 Jeżeli pomieszczenie jest oddzielone od korytarza ogólnego korytarzem 

wewnętrznym, wymagania dotyczą izolacyjności akustycznej układu łącznie z 
wewnętrznym korytarzem

Szkoły, części
20 dydaktyczne domów Świetlica 50

kultury
Sale zajęć technicznych 50

21 (z wyjątkiem warsztatów)

Ogólnodostępne 50
22 pomieszczenia sanitarne

23 Pokoje nauczycielskie 50

24

Pokoje chorych Pokoje chorych 40 -45 Większe wartości wskaźnika - zalecane
z wyjątkiem pokoi z wyjątkiem pokoi 
w oddziałach intensywnej 
intensywnej opieki medycznej
opieki medycznej

25
Korytarz 40 Jeżeli pomieszczenie jest oddzielone od korytarza ogólnego korytarzem 

wewnętrznym, wymagania dotyczą izolacyjności akustycznej układu łącznie z 
wewnętrznym korytarzem

26
Kuchnie oddziałowe, 50
węzły sanitarne

27 Gabinety lekarskie i 40-45 Większe wartości wskaźnika - zalecane
zabiegowe, pokoje 

Szpitale lekarzy i pielęgniarek
28

Pokoje chorych w  45-50 Większe wartości wskaźnika - zalecane
oddziałach 
intensywnej opieki 
medycznej

29
Pokoje chorych w Pokoje chorych w 40
oddziałach oddziałach 
intensywnej opieki intensywnej 
medycznej opieki medycznej

30 Gabinety lekarskie i 45
zabiegowe, pokoje 
lekarzy i pielęgniarek

31 Korytarz 40 Jeżeli pomieszczenie jest oddzielone od korytarza ogólnego korytarzem 
wewnętrznym, wymagania dotyczą izolacyjności akustycznej układu łącznie z 
wewnętrznym korytarzem

6



Wymagania i propozycje
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LLpp.. RRooddzzaajj  FFuunnkkccjjee  ppoommiieesszzcczzeeńń  WWyymmaaggaanniiaa UUwwaaggii
bbuuddyynnkkuu  rroozzddzziieelloonnyycchh  pprrzzeeggrrooddąą ŚŚcciiaannyy    

bbeezz  ddrrzzwwii
RR`̀AA11 ww  ddBB

32 Gabinety lekarskie i Gabinety lekarskie i 45
zabiegowe, pokoje zabiegowe, pokoje 
lekarzy i pielęgniarek lekarzy i pielęgniarek

33 Korytarz 40 Jeżeli pomieszczenie jest oddzielone od korytarza ogólnego korytarzem 
wewnętrznym, wymagania dotyczą izolacyjności akustycznej układu łącznie z 
wewnętrznym korytarzem

34 Sanatoria Pokoje chorych Pokoje chorych 45
(hotelowe) (hotelowe)

35 Korytarz 45 Jeżeli pomieszczenie jest oddzielone od korytarza ogólnego korytarzem 
wewnętrznym, wymagania dotyczą izolacyjności akustycznej układu łącznie z 
wewnętrznym korytarzem

36 Gabinety lekarskie i 50
zabiegowe, pokoje 
lekarzy i pielęgniarek

37 Gabinety lekarskie i Gabinety lekarskie i 45
zabiegowe, pokoje zabiegowe, pokoje 
lekarzy i pielęgniarek lekarzy i pielęgniarek

38 Korytarz 40 Jeżeli pomieszczenie jest oddzielone od korytarza ogólnego korytarzem 
wewnętrznym, wymagania dotyczą izolacyjności akustycznej układu łącznie z 
wewnętrznym korytarzem

39 Gabinety lekarskie, Gabinety lekarskie, 45
zabiegowe zabiegowe

Przychodnie lekarskie
40 Korytarz 40

41 Pokoje do pracy Pokoje do pracy 35
administracyjnej administracyjnej

42 Pokoje do pracy 45
wymagającej 
koncentracji uwagi, 
gabinety dyrektorskie

43 Korytarz 35
Budynki administracyjne

44 Pokoje do pracy Pokoje do pracy 45
wymagającej wymagającej 
koncentracji uwagi, koncentracji uwagi,
gabinety dyrektorskie gabinety dyrektorskie

Korytarz 40

45 Ogólnodostępne Wszystkie inne 50
pomieszczenia pomieszczenia do pracy
sanitarne



LLpp.. FFuunnkkccjjee  ppoommiieesszzcczzeeńń  rroozzddzziieelloonnyycchh  pprrzzeeggrrooddąą WWyymmaaggaanniiaa UUwwaaggii
ŚŚcciiaannyy  bbeezz  ddrrzzwwii

RR`̀AA11 ww  ddBB
11 22 33 44

1 Wszystkie pomieszczenia 50
przyległego mieszkania

2 Korytarz, klatka schodowa 50

3 Pomieszczenia techniczne 55 Jeżeli widmo hałasu w pomieszczeniu technicznym lub usługowym jest 
wyposażenia instalacyjnego zbliżone do widma przypisanego w normie PN-EN ISO 717-1:1999 
budynku wskaźnikowi Ctr ,jako wymagane należy przyjąć wskaźnik R`A2 liczbowo 

równy wartości podanej

4 Sklepy, punkty usługowe o 55 Jeżeli widmo hałasu w pomieszczeniu technicznym lub usługowym jest 
Wszystkie poziomie dźwięku A hałasu zbliżone do widma przypisanego w normie PN-EN ISO 717-1:1999 
pomieszczenia wewnętrznego LA <70 dB wskaźnikowi Ctr ,jako wymagane należy przyjąć wskaźnik R`A2 liczbowo 
mieszkalne równy wartości podanej

5 Punkty usługowe o poziomie 55 - 60 Jeżeli widmo hałasu w pomieszczeniu technicznym lub usługowym jest 
dźwięku A hałasu wewnętrznego zbliżone do widma przypisanego w normie PN-EN ISO 717-1:1999 
LA =70 - 75 dB wskaźnikowi Ctr ,jako wymagane należy przyjąć wskaźnik R`A2 liczbowo 

równy wartości podanej
Wymagania należy dobrać indywidualnie w granicach podanych w tablicy, w 
zależności od przewidywanych poziomów hałasów wynikających z wielkości 
obiektu i jego charakteru oraz godzin działania

6 Kawiarnie, jadłodajnie, restauracje 57-67 Wymagania należy dobrać indywidualnie w granicach podanych w tablicy, w 
( z wyłączeniem dyskotek ), kluby zależności od przewidywanych poziomów hałasów wynikających z wielkości 

obiektu i jego charakteru oraz godzin działania

7 Pomieszczenia sanitarne w tym 35
samym mieszkaniu

8 Pokój Wszystkie pomieszczenia w tym 30-35 Większa wartość zalecana
samym mieszkaniu poza
pomieszczeniami sanitarnymi

9 Mieszkanie w budynku Mieszkanie w budynku 52 - 55 Zalecana większa wartość
szeregowym lub szeregowym lub bliźniaczym
bliźniaczym

WWyymmaaggaannaa  iizzoollaaccyyjjnnoośśćć  aakkuussttyycczznnaa  pprrzzeeggrróódd  wweewwnnęęttrrzznnyycchh  ww  bbuuddyynnkkaacchh  mmiieesszzkkaallnnyycchh..  WWyycciiąąggii  zz  ttaabbeellii  nnrr  22  ii  33  PPNN--BB--0022115511--33::11999999

Wymagania i propozycje
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9

PPrrzzeeggrrooddyy PPrrooppoozzyyccjjee    PPrrooppoozzyyccjjee  UUwwaaggii
nnoorrmmaallnneejj ppooddwwyyżżsszzoonneejj

iizzoollaaccyyjjnnoośśccii iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  
WWyymmaaggaannee  RR`̀ww  ww  ddBB WWyymmaaggaannee  RR`̀ww  ww  ddBB

BBuuddyynneekk  mmiieesszzkkaallnnyy

Ściany bez otworów drzwiowych w pomieszczeniach głośnych i cichych 
np. pomiędzy sypialniami i pokojami dziecięcymi 40 > 47

BBuuddyynnkkii  bbiiuurroowwee

Ściany pomiędzy zwykłymi pomieszczeniami biurowymi 37 > 42

Ściany pomiędzy korytarzami i pomieszczeniami j.w. 37 > 42

Ściany pomiędzy pomieszczeniami przeznaczonymi do celów poufnych
np. pomiędzy biurami dyrekcji i sekretariatami 45 > 52

Ściany pomiędzy korytarzami i pomieszczeniami j.w. 45 > 52

Zalecenia

Należy dopilnować by wartości
te nie były pogarszane przez
przenoszenie obrysowe
poprzez podłogi i drzwi.

OObbjjaaśśnniieenniiaa  ddoo  zzaalleecceeńń  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj  pprrzzeecciiww  pprrzzeennoosszzeenniiuu  ddźźwwiięękkóóww  ww  wweewwnnęęttrrzznnyycchh  ppoommiieesszzcczzeenniiaacchh  mmiieesszzkkaallnnyycchh  ii  bbiiuurroowwyycchh
W szczególnych przypadkach, takich jak różna charakterystyka użytkowania pomieszczeń oraz źródeł dźwięku w poszczególnych pomieszczeniach lub
takich jak konieczność podwyższonej ochrony przeciw przenikaniu dźwięków w pomieszczeniach wewnętrznych, powyżej podane wartości mogą ulegać
podwyższeniu.
By dopomóc projektantom w planowaniu pomieszczeń, podane zostały w tabeli nr 3 załącznika nr 2 zalecenia dla podwyższonej izolacyjności przeciw
przenoszeniu dźwięków.
Izolacyjność akustyczna poszczególnych przegród musi być pomiędzy projektantem a inwestorem dokładnie ustalona wg powyższych zaleceń, gdzie
punktem odniesienia powinna być norma DIN 4109.
Jeżeli podjęte zostały ustalenia wg powyższej tabeli, to musi być to uwzględnione podczas procesu planowania oraz skrupulatnie przestrzegane w fazie
wykonawczej.

ZZaalleecceenniiaa  ddllaa  nnoorrmmaallnneejj  oorraazz  ppooddwwyyżżsszzoonneejj  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj
IIzzoollaaccjjaa  pprrzzeecciiww  pprrzzeennoosszzeenniiuu  ddźźwwiięękkóóww  ppoowwiieettrrzznnyycchh  pprrzzeezz  pprrzzeeggrrooddyy  zz  wweewwnnęęttrrzznnyycchh  ppoommiieesszzcczzeeńń  mmiieesszzkkaallnnyycchh  ii  bbiiuurroowwyycchh
Wyciągi z tabeli nr 3 załącznik 2 DIN 4109



OOzznnaacczzoonnee  wwssppóółłcczzyynnnniikkii  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj  
wwzzddłłuużżnneejj  RRLL,,ww  ww  ddBB

PPrrzzyykkłłaaddoowwee  rroozzwwiiąązzaanniiaa WWyylleewwkkaa  cceemmeennttoowwaa  lluubb    WWyylleewwkkaa  
CCiięężżaarr  ssttrrooppuu  mmoonnoolliittyycczznneeggoo  >>  330000  kkgg//mm22 aannhhyyddrryyttoowwaa  bbiittuummiicczznnaa

Wylewka zespolona 4422 4488
lub lub
4466 5500

Wylewka na warstwie 3388 4444
rozdzielającej (wełna mineralna)

5555

Wylewka na warstwie
rozdzielającej ze szczeliną 5555
dylatacyjną

Wylewka na warstwie 7700
rozdzielającej przedzielona
konstrukcyjnie ścianą działową

CCiięężżaarr  łłąącczznniiee  OOzznnaacczzoonnee  wwssppóółłcczzyynnnniikkii  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj
zz  wwyylleewwkkąą  zzeessppoolloonnąą wwzzddłłuużżnneejj  RRLL,,WW

kkgg//mm22  ddBB  

100 4411

200 5511

300 5566

350 5588

400 6600

500 6633

Dane techniczne i akustyczne przegród budowlanych oraz ich połączenia

RL,w  Podłoga
SSttrrooppyy  mmoonnoolliittyycczznnee  bbeezz  wwyylleewweekk  lluubb  zz  wwyylleewwkkaammii  zzeessppoolloonnyymmii

SSttrrooppyy  mmoonnoolliittyycczznnee  zz  wwyylleewwkkąą  nnaa  wwaarrssttwwiiee  rroozzddzziieellaajjąącceejj  //  zz  ppooddłłooggąą  ppłłyywwaajjąąccąą

Sucha podłoga Knauf 
(płyty gipsowo - kartonowe lub

gipsowo-włóknowe)
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PPrrzzyykkłłaaddoowwee  rroozzwwiiąązzaanniiaa OOzznnaacczzoonnee  wwssppóółłcczzyynnnniikkii  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj  
PPooddłłooggaa wwzzddłłuużżnnaaeejj  RRLL,,ww ww  ddBB

Sucha podłoga Knauf (płyty gipsowo - kartonowe
lub gipsowo-włóknowe)na warstwie izolacji 
np. z wełny mineralnej

Podzielona konstrukcyjnie ścianą działową 6655

Ściana działowa ustawiona równolegle 
lub prostopadle do belek stropowych

Dane techniczne i akustyczne przegród budowlanych oraz ich połączenia

RL,w  Podłoga
SSttrrooppyy  ddrreewwnniiaannee  zz  ssuucchhąą  ppooddłłooggąą
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CCiięężżaarr  ppoowwiieerrzzcchhnniioowwyy OOzznnaacczzoonnee  wwssppóółłcczzyynnnniikkii  
PPrrzzyykkłłaaddoowwee  rroozzwwiiąązzaanniiaa śścciiaannyy  mmaassyywwnneejj iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj  wwzzddłłuużżnneejj  

kkgg//mm22 RRLL,,ww ww  ddBB

Połączenie ściany działowej 100 5533
z suchym tynkiem z płyty zespolonej 200 5577

250 5577
300 5588
400 5588

Przedścianka 100 6633
z 30 mm pustką 200 7700

250 7711
300 7722
400 7733          

Dane techniczne i akustyczne przegród budowlanych oraz ich połączenia

RL,w  Ściana

PPoosszzyycciiee  wweewwnnęęttrrzznneejj  ssttrroonnyy  OOzznnaacczzoonnee  wwssppóółłcczzyynnnniikkii  
PPrrzzyykkłłaaddoowwee  rroozzwwiiąązzaanniiaa ssąąssiiaadduujjąącceejj  śścciiaannyy iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj  wwzzddłłuużżnneejj  

mmmm RRLL,,ww ww  ddBB

Poszycie ciągłe sąsiadującej ściany >1 x 12,5 5533
>2 x 12,5 5544

Rozdzielenie konstrukcji  > 1 x 12,5 5555
i poszycia ściany sąsiadującej > 2 x 12,5 5577

Konstrukcja i poszycie sąsiadującej 1 x 12,5 7733
ściany rozdzielone

2 x 12,5 >>7755

CCiięężżaarr OOzznnaacczzoonnee  wwssppóółłcczzyynnnniikkii  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj    
kkgg//mm22 wwzzddłłuużżnneejj  RRLL,,ww ww  ddBB

100 4433

200 5533

300 5588

350 6600

400 6622

500 6655

SSąąssiiaadduujjąąccee  śścciiaannyy  mmoonnoolliittyycczznnee

PPoołłąącczzeenniiee  zz  pprrzzeeddśścciiaannkkąą  ((DDIINN  1188118811,,  1188118833)),,  ddaallsszzee  ddaannee  WW6611,,  WW6622

SSąąssiiaadduujjąąccee  śścciiaannyy  nnaa  kkoonnssttrruukkccjjii  mmeettaalloowweejj  DDIINN  1188118833  nnpp..  WW111111,,  WW111122

BBeezz  ffuuggii  

zz  ffuuggąą

12



PPrrzzyykkłłaaddoowwee  rroozzwwiiąązzaanniiaa OOzznnaacczzoonnee  wwssppóółłcczzyynnnniikkii  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  
aakkuussttyycczznneejj  wwzzddłłuużżnneejj  RRLL,,ww ww  ddBB

Bez izolacji wewnątrz, 4488
pojedyncze poszycie

Z izolacją wewnątrz, 5500
pojedyncze poszycie

Poszycie ciągłe dwuwarstwowe 5544

Poszycie od strony pomieszczenia 5544
zdylatowane na połączeniu

Ściana sąsiadująca przerwana 5544
na połączeniu. 
Fuga wypełniona materiałem elastycznym

Ściana sąsiadująca przerwana   6622
na połączeniu. Fuga wypełniona 
materiałem izolacyjnym  
i wypełniona materiałem elastycznym

Dane techniczne i akustyczne przegród budowlanych oraz ich połączenia

RL,w  Ściana
SSąąssiiaadduujjąąccee  śścciiaannyy  nnaa  kkoonnssttrruukkccjjii  ddrreewwnniiaanneejj  nnpp..  WW112211,,  WW112222
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OOzznnaacczzoonnee  wwssppóółłcczzyynnnniikkii  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj
wwzzddłłuużżnneejj  RRLL,,WW ww  ddBB

PPrrzzyykkłłaaddoowwee  rroozzwwiiąązzaanniiaa PPoosszzyycciiee                            PPrrzzyy  ccaałłooppoowwiieerrzzcchhnniioowwyymm  ppookkrryycciiuu  wweełłnnąą  mmiinneerraallnnąą**
SSuuffiittyy  ppooddwwiieesszzaannee  oo  zzaammkknniięętteejj  ppoowwiieerrzzcchhnnii mmmm bbeezz  MMFF >>  5500  mmmm >>  110000  mmmm

Połączenie ściany działowej z sufitem Pojedyncze
podwieszanym ciągłym >12,5 mm 4400 5511 5577
(dla RL,W > 55 dB niezbędna przerwa 
np. poprzez fugę) Podwójne

>2 x 12,5 mm 5500 5566 >>5577

Połączenie ściany działowej z sufitem Pojedyncze
podwieszanym. Przerwa w poszyciu sufitu. >12,5 mm 4433 5588

Poszycie ściany tylko do wysokości Podwójne
sufitu podwieszanego >2 x 12,5 mm 5500 6633

Połączenie ściany działowej ze stropem. Pojedyncze
Wyniesione aż do stropu poszycie ściany >12,5 mm >>6600
działa jako przegroda pustki ponad sufitem.

Wysokość podwieszenia w mm Pomniejszenie dla RL,W w dB

400 0
600 2
800 5

1000 6

Tłumienie pustki, min. 50 mm grubości, wykonane na całej powierzchni sufitu podwieszanego

Dane techniczne i akustyczne przegród budowlanych oraz ich połączenia

RL,w  Strop
SSuuffiittyy  ppooddwwiieesszzaannee  zz  ppłłyyttaammii  KKnnaauuff

**  Pomniejszenie oznaczonego współczynnika izolacyjności akustycznej wzdłużnej RL,W warstwą absorbującą dla wysokości podwieszenia ponad 400mm
(wartość obliczeniowa)
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PPrrzzyykkłłaaddoowwee  rroozzwwiiąązzaanniiaa OOzznnaacczzoonnee  wwssppóółłcczzyynnnniikkii  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj  
wwzzddłłuużżnneejj  RRLL,,WW ww  ddBB

Ciągłe poszycie stropu

Poszycie > 12.5mm

Warstwa wełny mineralnej > 50mm 4488

Ściana działowa równoległa 
lub prostopadła do belek stropowych

Poszycie stropu 
zdylatowane na połączeniu 

Poszycie > 12.5mm

Warstwa wełny 
mineralnej > 50mm 5511

Ściana działowa równoległa 
lub prostopadła do belek stropowych

CCiięężżaarr  ww  kkgg//mm22 OOzznnaacczzoonnee  wwssppóółłcczzyynnnniikkii  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj  wwzzddłłuużżnneejj  RRLL,,WW ww  ddBB

100 4411

200 5511

300 5566

350 5588

400 6600

500 6633

Dane techniczne i akustyczne przegród budowlanych oraz ich połączenia

RL,w Strop
MMaassyywwnnee  kkoonnssttrruukkccjjee  ssttrrooppóóww

SSttrrooppyy  ddrreewwnniiaannee
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PPrrzzyykkłłaaddoowwee  rroozzwwiiąązzaanniiaa PPoosszzyycciiee  ww  mmmm OOzznnaacczzoonnee  wwssppóółłcczzyynnnniikkii  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  
aakkuussttyycczznneejj  wwzzddłłuużżnneejj  RRLL,,WW ww  ddBB

PPrrzzyy  ccaałłooppoowwiieerrzzcchhnniioowwyymm  ppookkrryycciiuu  wweełłnnąą
mmiinneerraallnnąą  >>110000mmmm

Ciągłe poszycie stropu > 1 x 12,5 5533
> 2 x 12,5 5544

Poszycie stropu zdylatowane > 1 x 12,5 5555
na połączeniu > 2 x 12,5 5577

Poszycie stropu zdylatowane Poszycie podwójne 6600
na połączeniu 2 x 20 mm lub

25 + 18 mm

Przegroda pustki nad Min. poszycie pojedyncze >>  6655
sufitem podwieszanym > 12,5 mm

Z odeskowaniem od góry lub
pokryciem płytami 
drewnopochodnymi

Bez pokrycia od góry

Dane techniczne i akustyczne przegród budowlanych oraz ich połączenia

RL,w Poddasze
KKoonnssttrruukkccjjaa  ddaacchhuu

bbeezz  ffuuggii

zz  ffuuggąą
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DDaannee  tteecchhnniicczznnee IIzzoollaaccyyjjnnoośśćć  aakkuussttyycczznnaa AApprroobbaattaa
SSyysstteemm WWyymmiiaarryy  ww  mmmm WWaarrssttwwaa  iizzoollaaccjjii22))

PPrrooffiill OOkkłłaaddzziinnaa ggrruubboośśćć RRww
DD hh rrooddzzaajj//ggrruubboośśćć  dd mmmm ddBB

Przegrody rozdzielające

Rw Ściany szkieletowe  

100 MW75 GKB 6600 4444 Raport
lub z badań firmy Knauf

125 MW100 GKF 8800 4455 SW 00041
12,5

100 MW75 Płyta 6600 4488 Raport
Piano z badań firmy Knauf

125 MW100 8800 5500 SW 00038 MW

WWaarrttoośśccii  oobblliicczzeenniioowwee  oozznnaacczzoonneeggoo  wwssppóółłcczzyynnnniikkaa  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj  RRww

WW114411  ŚŚcciiaannaa  aakkuussttyycczznnaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  pprrooffiillii  MMWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  ppłłyyttyy  GGKKBB,,  GGKKFF  lluubb  PPiiaannoo..

100 50 4400 5555//5577**
Raport z badań

125 75 Płyta 6600 5577//5599** firmy Knauf
Diamant 002/2002

150 100 2x12,5 8800 5588//6600**

WW115522  ŚŚcciiaannaa  zz  ppłłyyttąą  DDiiaammaanntt  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppooddwwóójjnnaa  zz  ppłłyyttyy  DDiiaammaanntt..  

125 50 4400 5588//6600**

150 75 Płyta 6600 6600//6622** Raport z badań
Diamant firmy Knauf

175 100 3x12,5 8800 6611//6633** 002/2002

WW115533  ŚŚcciiaannaa  zz  ppłłyyttąą  DDiiaammaanntt  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppoottrróójjnnaa  zz  ppłłyyttyy  DDiiaammaanntt..  

250 2xMW75 Piano
300 2xMW100 2x12,5 2x60+40 6655

325 2xMW100 Piano Raport
375 2xMW100 +GKF 25 lub 6688 z badań firmy Knauf

004/2002
400 2xMW100 Piano

+GKF 25 2x80
+Piano 125 7733

*warstwa zewnętrzna mocowana klamrami 

WW114455  ŚŚcciiaannaa  aakkuussttyycczznnaa  DDiivvaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppooddwwóójjnnaa  zz  pprrooffiillii  MMWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppooddwwóójjnnaa  lluubb  ppoottrróójjnnaa  zz  ppłłyyttyy  GGKKFF  lluubb  PPiiaannoo

125 MW75 GKB 6600 5533 Raport
lub z badań firmy Knauf

150 MW100 GKF 8800 5544 SW 00041
2 x 12,5

125 MW75 Płyta 6600 5566 Raport
Piano z badań firmy Knauf

150 MW100 8800 5588 SW 00038 MW

WW  114422  ŚŚcciiaannaa  aakkuussttyycczznnaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  pprrooffiillii  MMWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppooddwwóójjnnaa  zz  ppłłyyttyy  GGKKBB,,  GGKKFF  lluubb  PPiiaannoo..

150 MW75 GKB 6600 5566 Raport
lub z badań firmy Knauf

175 MW100 GKF 8800 5577 SW 00041
3 x 12,5

150 MW75 Płyta 6600 5588 Raport
Piano z badań firmy Knauf

175 MW100 8800 6600 SW 00038 MW

WW  114433  ŚŚcciiaannaa  aakkuussttyycczznnaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  pprrooffiillii  MMWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppoottrróójjnnaa  zz  ppłłyyttyy  GGKKBB,,  GGKKFF  lluubb  PPiiaannoo..

rozstaw słupków
60,0 

60,0 

60,0 

60,0 

60,0 

60,0 

rozstaw słupków

rozstaw słupków

rozstaw słupków

rozstaw słupków

rozstaw słupków
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DDaannee  tteecchhnniicczznnee IIzzoollaaccyyjjnnoośśćć  aakkuussttyycczznnaa AApprroobbaattaa
SSyysstteemm WWyymmiiaarryy  ww  mmmm WWaarrssttwwaa  iizzoollaaccjjii22))

PPrrooffiill OOkkłłaaddzziinnaa GGrruubboośśćć RRww
DD hh rrooddzzaajj//ggrruubboośśćć  dd mmmm ddBB

75 50 4400 4411
GKB lub GKF Raport

100 75 6600 4433 z badań firmy Knauf
12,5 001/2002

125 100 8800 4444

Przegrody rozdzielające

Rw Ściany szkieletowe

100 50 4400 5500
GKB lub GKF Raport

125 75 6600 5522 z badań firmy Knauf
2 x12,5 001/2002

150 100 8800 5533

125 50 5511
GKB lub GKF Raport

150 75 8800 5533 z badań MA39
3 x 12,5 VFA 2000-0843.01.09

175 100 5555

WWaarrttoośśccii  oobblliicczzeenniioowwee  oozznnaacczzoonneeggoo  wwssppóółłcczzyynnnniikkaa  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj  RRww

WW111111  ŚŚcciiaannaa  sszzkkiieelleettoowwaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  ppłłyyttyy  GGKKBB  lluubb  GGKKFF

WW111122  ŚŚcciiaannaa  sszzkkiieelleettoowwaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppooddwwóójjnnaa  zz  ppłłyyttyy  GGKKBB  lluubb  GGKKFF

WW111133  ŚŚcciiaannaa  sszzkkiieelleettoowwaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppoottrróójjnnaa  zz  ppłłyyttyy  GGKKBB  lluubb  GGKKFF

75 CW50 4400 4455
Płyta Raport

100 CW75 Piano 6600 4477 z badań firmy Knauf
12,5 005/2002

125 CW100 8800 4488

100 CW50 4400 5533
Płyta Raport

125 CW75 Piano 6600 5555 z badań firmy Knauf
2 x12,5 005/2002

150 CW100 8800 5566

155 105 22xx4400 5599
GKB lub GKF

205 155 22xx6600 6600
2 x 12,5

255 205 8800 6600

155 105 Płyta 22xx4400 6633
Raport z badań

205 155 Piano 22xx6600 6655 VA WS 10306
VA WS 10309

255 205 2x12,5 22xx8800 6677

WW111111  ŚŚcciiaannaa  sszzkkiieelleettoowwaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  ppłłyyttyy  PPiiaannoo

WW111122  ŚŚcciiaannaa  sszzkkiieelleettoowwaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppooddwwóójjnnaa  zz  ppłłyyttyy  PPiiaannoo

WW111155  ŚŚcciiaannaa  sszzkkiieelleettoowwaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppooddwwóójjnnaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppooddwwóójjnnaa  zz  ppłłyyttyy  GGKKBB,,  GGKKFF  lluubb  PPiiaannoo

rozstaw słupków

rozstaw słupków

rozstaw słupków

rozstaw słupków

rozstaw słupków

rozstaw słupków
60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0
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Fireboard Raport
140 100 4400  ++  6600 4477 z badań firmy Knauf

20 SW 972/1990

Przegrody rozdzielające

Rw Ściany szkieletowe
WWaarrttoośśccii  oobblliicczzeenniioowwee  oozznnaacczzoonneeggoo  wwssppóółłcczzyynnnniikkaa  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj  RRww

KK223344  ŚŚcciiaannaa  FFiirreebbooaarrdd  AA11  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  ppłłyyttyy  FFiirreebbooaarrdd..

126 50
GKF Raport

151 75 3 x 12,5 z badań firmy Knauf
+ SW 02-023

176 100 0,5 mm blachy 4400 5555

161 50
GKF Raport

141 75 20+12,5 4400 5555 z badań firmy Knauf
++ SW 02-023

166 100 0,5 mm blachy

Fireboard
2 x 15 Raport

161 100 + 8800 5555 z badań firmy Knauf
0,5 mm SW 95-164
blachy

WW  113311  ŚŚcciiaannaa  ooggnniioowwaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppoottrróójjnnaa  zz  ppłłyyttyy  GGKKFF  zz  wwaarrssttwwąą  bbllaacchhyy

WW113311  ŚŚcciiaannaa  ooggnniioowwaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppooddwwóójjnnaa  zz  ppłłyyttyy  GGKKFF  zz  wwaarrssttwwąą  bbllaacchhyy

WW  113322  ŚŚcciiaannaa  ooggnniioowwaa  AA11  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppooddwwóójjnnaa  zz  ppłłyyttyy  FFiirreebbooaarrdd  zz  wwaarrssttwwąą  bbllaacchhyy

GKB lub GKF Raport
≥ 220 ≥ 170 4400 5522 z badań firmy Knauf

2 x 12,5 SW 99 095

WW  111166  ŚŚcciiaannaa  iinnssttaallaaccyyjjnnaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppooddwwóójjnnaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppooddwwóójjnnaa  zz  ppłłyyttyy  GGKKBB,,  GGKKFF..

GKF
3 x 12,5 Raport

177 100 + 8800 5555 z badań MA39
2x0,5 mm blachy VFA 2000-0843.01-09

WW111188  ŚŚcciiaannaa  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppoottrróójjnnaa  zz  ppłłyyttyy  GGKKFF  zz  wwaarrssttwwąą  bbllaacchhyy

DDaannee  tteecchhnniicczznnee IIzzoollaaccyyjjnnoośśćć  aakkuussttyycczznnaa AApprroobbaattaa
SSyysstteemm WWyymmiiaarryy  ww  mmmm WWaarrssttwwaa  iizzoollaaccjjii22))

PPrrooffiill OOkkłłaaddzziinnaa GGrruubboośśćć RRww
DD hh rrooddzzaajj//ggrruubboośśćć  dd mmmm ddBB

rozstaw słupków
60.0

30.0         30.0

30.0         30.0

30.0         30.0

30.0         30.0

30.0         30.0

rozstaw słupków

rozstaw słupków

rozstaw słupków

rozstaw słupków

rozstaw słupków
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Przegrody rozdzielające

Rw Ściany szkieletowe
WWaarrttoośśccii  oobblliicczzeenniioowwee  oozznnaacczzoonneeggoo  wwssppóółłcczzyynnnniikkaa  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj  RRww

90/100 50
Płyta

100/110 60 masywna bbeezz 4400 Raport
GKF z badań firmy Knauf

115/125 75 20/25 003/2002
4400 4455

140/150 100

90/100 50 bbeezz
Płyta

100/110 60 masywna Raport
GKF z badań firmy Knauf

115/125 75 20/25 4400 4400 003/2002

140/150 100 4455

145/155 105 22xx4400 5533
Płyta

165/175 125 masywna Raport
GKF z badań firmy Knauf

195/205 155 20/25 22xx6600 5555 003/2002

245/255 205 22xx8800 5566

Płyta 
masywna Raport

≥≥ 220 ≥≥ 170 GKF 4400 5511 z badań firmy Knauf
20/25 003/2002

Płyta 4400
panelowa Raport100 60 4400GKF z badań firmy Knauf

20 6600 SW 96111

WW335522  MMaassyywwnnaa  śścciiaannaa  rryygglloowwaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  ppłłyyttyy  mmaassyywwnneejj  GGKKFF

WW335533  ŚŚcciiaannaa  mmiieesszzkkaanniioowwaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  ppłłyyttyy  mmaassyywwnneejj  GGKKFF

WW335555  ŚŚcciiaannaa  mmiieesszzkkaanniioowwaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppooddwwóójjnnaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  ppłłyyttyy  mmaassyywwnneejj  GGKKFF

WW335566  ŚŚcciiaannaa  mmiieesszzkkaanniioowwaa  iinnssttaallaaccyyjjnnaa  --  kkoonnssttrruukkccjjaa  ppooddwwóójjnnaa  zz  pprrooffiillii  CCWW,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  ppłłyyttyy  mmaassyywwnneejj  GGKKFF

WW332255  ŚŚcciiaannaa  zz  ppłłyyttyy  ppaanneelloowweejj  nnaa  kkoonnssttrruukkccjjii  zz  pprrooffiillii  CCWW

DDaannee  tteecchhnniicczznnee IIzzoollaaccyyjjnnoośśćć  aakkuussttyycczznnaa AApprroobbaattaa
SSyysstteemm WWyymmiiaarryy  ww  mmmm WWaarrssttwwaa  iizzoollaaccjjii22))

PPrrooffiill OOkkłłaaddzziinnaa GGrruubboośśćć RRww
DD hh rrooddzzaajj//ggrruubboośśćć  dd mmmm ddBB

rozstaw słupków
max. 300cm

100 cm

100 cm

62,5-100 cm

60.0

rozstaw słupków

rozstaw słupków

rozstaw słupków

rozstaw słupków
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Przegrody rozdzielające

Rw Ściany na konstrukcji drewnianej

110 60 GKB 4400
lub 4411

130 80 GKF
2 x12,5 6600

110 60 PPłłyyttaa  PPiiaannoo//DDiiaammaanntt 4433

175 125
(2x60) GKB lub 5599

215 165 GKF
(2x80) 6600

175 125 PPłłyyttaa  PPiiaannoo//
(2x60) DDiiaammaanntt

Raport
100 60 4400 3344 z badań firmy Knauf

SW96033

Płyta
panelowa
GKF
20

WWaarrttoośśccii  oobblliicczzeenniioowwee  oozznnaacczzoonneeggoo  wwssppóółłcczzyynnnniikkaa  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj  RRww

WW112211  ŚŚcciiaannaa  nnaa  kkoonnssttrruukkccjjii  ddrreewwnniiaanneejj,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  ppłłyyttyy  GGKKBB,,  GGKKFF  lluubb  PPiiaannoo

WW112222  ŚŚcciiaannaa  nnaa  kkoonnssttrruukkccjjii  ddrreewwnniiaanneejj,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppooddwwóójjnnaa  zz  ppłłyyttyy  GGKKBB,,  GGKKFF,,  PPiiaannoo  lluubb  DDiiaammaanntt

WW112255  ŚŚcciiaannaa  nnaa  kkoonnssttrruukkccjjii  ddrreewwnniiaanneejj  ppooddwwóójjnneejj,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppooddwwóójjnnaa  zz  ppłłyyttyy  GGKKBB,,  GGKKFF,,  PPiiaannoo  lluubb  DDiimmaanntt  

WW332244  ŚŚcciiaannaa  zz  ppłłyyttyy  ppaanneelloowweejj  nnaa  kkoonnssttrruukkccjjii  ddrreewwnniiaanneejj,,  ookkłłaaddzziinnaa  ppoojjeeddyynncczzaa  zz  ppłłyyttyy  ppaanneelloowweejj  GGKKFF..

12,5
110,5 ≥ 80 (na zewn.) 112200 4433 Raport

z badań firmy Knauf
137,5 ≥ 80 18 112200 5555 SW99071

(z profilem sprężystym 60/27) (wewn.)

GKB/GKBI
lub
GKF/GKFI

WW555511  ŚŚcciiaannaa  zzeewwnnęęttrrzznnaa  nnaa  kkoonnssttrruukkccjjii  ddrreewwnniiaanneejj

GKF
GKFI

WW555533  ŚŚcciiaannaa  zzaammyykkaajjąąccaa  bbuuddyynnkkuu  nnaa  kkoonnssttrruukkccjjii  ddrreewwnniiaanneejj

Raport
143 ≥ 80 18 ≥≥ 6600 5533 z badań firmy Knauf

(z profilem sprężystym 60/27) SW-96-163

GKB/GKBI
GKF/GKFI

WW555555  ŚŚcciiaannaa  wweewwnnęęttrrzznnaa  nnaa  kkoonnssttrruukkccjjii  ddrreewwnniiaanneejj

Raport
189 ≥ 90 2 x 18 ≥≥ 6600 5555 z badań firmy Knauf

SW-96-163
(z profilem sprężystym 60/27)

GKF/
GKFI

WW555577  ŚŚcciiaannaa  ddzziiaałłoowwaa  nnaa  kkoonnssttrruukkccjjii  ddrreewwnniiaanneejj

Raport
z badań firmy Knauf

SW00086
Raport

z badań firmy Knauf
006/2002

Raport
z badań firmy Knauf

SW00086
Raport

z badań firmy Knauf
006/2002

2 x12,5 22  xx  4400

DDaannee  tteecchhnniicczznnee IIzzoollaaccyyjjnnoośśćć  aakkuussttyycczznnaa AApprroobbaattaa
SSyysstteemm WWyymmiiaarryy  ww  mmmm WWaarrssttwwaa  iizzoollaaccjjii22))

PPrrooffiill OOkkłłaaddzziinnaa GGrruubboośśćć RRww
DD hh rrooddzzaajj//ggrruubboośśćć  dd mmmm ddBB

rozstaw słupków

rozstaw słupków

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

rozstaw słupków

rozstaw słupków

rozstaw słupków

rozstaw słupków

rozstaw słupków

rozstaw słupków
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85 60 GKB 
lub 3377 Raport

105 80 GKF z badań firmy Knauf
12,5 4400 SW00086

85 60 PPłłyyttaa  PPiiaannoo 3399

2 x 18
(na zewn.) 52

171 ≥ 90 18 ≥≥ 6600 Raport z badań
( wewn.) 70 P-BA 169/1999



NNiieezzbbęęddnnaa  iizzoollaaccyyjjnnoośśćć  aakkuussttyycczznnaa  RRWW śścciiaann  ddzziiaałłoowwyycchh  nniieezzbbęęddnnaa  ddoo  ssppeełłnniieenniiaa  wwyymmaaggaańń  ii  zzaalleecceeńń  RR`̀WW  wwgg  DDIINN  4411

ŚŚcciiaannyy

– Pomiędzy salami dla chorych
– Pomiędzy korytarzami i salami dla chorych
– Pomiędzy pomieszczeniami biurowymi
– Pomiędzy korytarzami i pomieszczeniami j.w

– Pomiędzy pomieszczeniami cichymi i głośnymi np. pokojami dziennymi i sypialniami dla dzieci

– Pomiędzy salami operacyjnymi i salami opieki
– Pomiędzy korytarzami i pomieszczeniami j.w
– Pomiędzy pomieszczeniami biurowymi
– Pomiędzy korytarzami i pomieszczeniami j.w.
– Pomiędzy pomieszczeniami do zadań o charakterze poufnym

np. pomiędzy biurami dyrekcji i sekretariatami
– Pomiędzy korytarzami i pomieszczeniami j.w.

– Pomiędzy pomieszczeniami lekcyjnymi, noclegowymi, dla chorych, badań i spotkań
– Pomiędzy korytarzami i pomieszczeniami j.w.
– Pomiędzy pomieszczeniami pracy, dla chorych i opieki
– Pomiędzy pomieszczeniami cichymi i głośnymi np. pokojami dziennymi i sypialniami dla dzieci
– Pomiędzy ścianami klatek schodowych i korytarzy
– Pomiędzy salami lekcyjnymi i klatkami schodowymi
– Pomiędzy pomieszczeniami noclegowymi i dla chorych
– Pomiędzy korytarzami i pomieszczeniami j.w.
– Pomiędzy pomieszczeniami do zadań o charakterze poufnym 

np. pomiędzy biurami dyrekcji i sekretariatami
– Pomiędzy korytarzami i pomieszczeniami j.w.

– Ściany działowe mieszkań oraz pomiędzy pomieszczeniami biurowymi

– Pomiędzy pomieszczeniami lekcyjnymi i muzycznymi
– Pomiędzy salami zabaw i świetlicami
– Pomiędzy pomieszczeniami kuchennymi w hotelach, szpitalach, sanatoriach i restauracjach
– W restauracjach czynnych do 22.00
– Ściany działowe mieszkań oraz pomiędzy pomieszczeniami biurowymi
– Ściany klatek schodowych i przy korytarzach
– Ściany działowe domów
– Pomieszczenia ze szczególnie głośnymi urządzeniami technicznymi
– Pomieszczenia pracy w warsztatach i punktach sprzedaży

Spełnienie wymagań akustycznych określo-

nych przez normę, wymaga uwzględnienia para-

metrów przegród oraz sposobu ich łączenia. 

Im wymaganie wyższe, tym wartość RL, W oraz

RW powinny być większe. 

Kto będzie posługiwał się tylko współczynni-

kiem izolacyjności akustycznej RW dla pojedyn-

czych przegród budowlanych, ten będzie

uzyskiwał niezadowalające wyniki, ponieważ

przenoszenie boczne decyduje o wypadkowej

izolacyjności R`W przegrody.

Jedna tylko luka w izolacji przegród bocznych

jak np. ciągła wylewka, lekki element fasadowy

czy mur z pustaków, tak bardzo obniża współ-

czynnik izolacyjności, że różnice są nie do prze-

widzenia. 

Każde odpowiedzialne projektowanie rozpo-

czynać się powinno od określenia izolacyjności

akustycznej wzdłużnej przegrody RL,W. 

Dopiero gdy zostanie ustalone właściwe

połączenie przegrody z przegrodą boczną, należy

dobrać właściwy rodzaj przegrody.

A - wymóg
V - propozycja podwyższonej izolacji z zewnątrz
En - zalecenie normalnej izolacji od wewnątrz
Ee - zaleceni podwyższonej izolacji od wewnątrz
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Izolacyjność akustyczna

Prognozowane wartości
wynikowej izolacyjności

akustycznej  R’w

= niskie wymagania izolacyjności akustycznej, dla R’w do 42 dB wymagany parametr Rw do 45 dB
= średnie wymagania izolacyjności akustycznej, dla R’w do 47 dB wymagany parametr Rw do 50 dB
= wysoki wymagania izolacyjności akustycznej, dla R’w do 57 dB wymagany parametr Rw do 60 dB

Prognozowane wartości    

Związek pomiędzy współczynnikiem

izolacyjności akustycznej (wartością

laboratoryjną Rw), a rzeczywistą izolacyjnością

akustyczną R`w, która uzyskiwana jest na

budowie przy współpracy przegrody właściwej z

konstrukcjami pobocznymi pokazana jest w

tabeli obok.

Ocena współczynników na podstawie

wynikowej izolacyjności określeniami

"niekorzystny" czy "normalny" wprowadzona

została arbitralnie i służy podkreśleniu

możliwych do osiągnięcia wartości.

Wartości pośrednie plasujące się w rastrze 5dB

mogą być określane za pomocą interpolacji

liniowej.

Wartości w tabeli mają ułatwić wybór

właściwych przegród oddzielających (np. ścian

na konstrukcji metalowej) w zależności od

współpracujących przegród bocznych.

Jeżeli wymagana izolacyjność akustyczna

poszczególnych pomieszczeń hotelowych czy

szpitalnych wynosi 47 dB, to możliwe jest to do

osiągnięcia tylko jeżeli wynikowa izolacyjność

przegród bocznych wynosi 50dB (obliczeniowo

47dB).

Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, to

izolacyjność właściwej przegrody może być tak

dobra jak tylko chce, a wynikowa izolacyjność

akustyczna pomieszczenia i tak nie zostanie

osiągnięta!

Jeżeli wynikowa izolacyjność w pomieszczeniu

wynosi 45dB, to nawet jeśli zastosujemy

przegrodę o izolacyjności 65dB nie poprawimy

izolacyjności wynikowej i pozostanie ona nadal

na poziomie 45dB.

Wyższe wymagania można osiągnąć jedynie po podwyższeniu R’L,w

Ściana działowa Rw w dB

0099

DDIINN  44110099 WWyynniikkoowwaa  iizzoollaaccyyjjnnoośśćć  aakkuussttyycczznnaa  wwzzddłłuużżnnaa  RR’’LL,,ww ssąąssiiaassuujjąąccyycchh  eelleemmeennttóóww  bbuuddyynnkkuu  ww  ddBB

RR’’ww ww  ddBB 6655 6600 5577 5555 5533 5522 5500 4477 4455 4422 4400

3377 37 37 37 38 38 38 38 38 38 39 40

4400 40 40 41 41 41 41 41 41 42 45

4422 42 43 43 43 43 43 43 44 45

4455 45 46 46 46 46 46 47 50

4477 48 48 48 48 49 49 50

5522 53 53 54 55 59

5533 54 54 56 58

5555 56 57 60

5577 58 60
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ObliczeniaZwiązek pomiędzy izolacyjnością akustyczną

właściwą przegród Rw i współpracujących z

nią przegród bocznych ( RL,W ) sprowadza się

do zależności określonej wzorem

matematycznym wyrażającym przybliżoną

izolacyjność akustyczną właściwą R'w.

Równanie można sprowadzić do algorytmu

graficznego gwarantującego dokonanie

oszacowania z dużą dokładnością.

Przedstawiony schemat obliczeniowy

doskonale nadaje się do szybkiej weryfikacji

izolacyjności akustycznej projektowanych

elementów budowlanych.
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Wzór do wyliczenia izolacyjności akustycznej R’w 

Przykład
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Wzór na wylicznie izolacyjności akustycznej R’w,R

Schemat
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Notatki
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