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I zolacyjność akustyczna to zdol-
ność przegrody do zatrzymywania
energii akustycznej. Wyróżniamy
izolacyjność akustyczną:

1) od dźwięków powietrznych,
gdzie pobudzenie przegrody do drgań
następuje na skutek padania na nią fali
akustycznej, np. rozmowy sąsiadów, ha-
łasu ulicznego; określa się w przypadku
wszystkich przegród;

2) od dźwięków uderzeniowych,
gdzie przegroda pobudzana zostaje me-
chanicznie, np. w wyniku odgłosu kro-
ków, przesuwania mebli czy upadku
przedmiotów; określa się tylko w przy-
padku stropów.

Izolacyjność akustyczna od dźwię-
ków powietrznych jest różnicą poziomu
ciśnienia akustycznego po obu stronach
badanej przegrody z uwzględnieniem
warunków pogłosowych pomieszczenia
odbiorczego. Wskaźniki oceny izolacyj-
ności akustycznej właściwej wraz z ich
wymaganymi wartościami definiuje
PN-B-02151-3:2015 [2]. W odniesieniu
do stropów należy korzystać z wskaźnika
R’A, 1 będącego wskaźnikiem oceny izola-
cyjności akustycznej R, uwzględniającym
widmowy wskaźnik adaptacyjny C.

Izolacyjność akustyczna od dźwięków
uderzeniowych klasycznych płyt stropo-
wych zależy od ich grubości, masy, mo-
dułu sprężystości oraz konstrukcji,
przy czym dominującym parametrem
jest grubość [5]. Poziom uderzeniowy
pod stropem jest funkcją częstotliwości
i zwiększa się wraz z jej wzrostem.

Izolacyjność od dźwięków
uderzeniowych

Najbardziej niekorzystne pod kątem
tłumienia dźwięków uderzeniowych są
stropy z pustaków, które w zakresie wy-
sokiej częstotliwości charakteryzują się
wyjątkowo małą zdolnością do tłumienia
tych dźwięków. Przeciwieństwem do nich
są stropy pełne oraz kanałowe, które
w o wiele większym stopniu ograniczają
przenikanie dźwięków uderzeniowych
do pomieszczenia pod stropem [5]. Mia-
rą izolacyjności akustycznej od dźwię-
ków uderzeniowych stropów jest po-
ziom uderzeniowy, będący poziomem
ciśnienia akustycznego w pomieszcze-
niu pod stropem pobudzonym do drgań
za pomocą znormalizowanego stukacza
młotkowego. Parametrem wyznacza-
nym w warunkach laboratoryjnych,
a więc takich, w których nie występuje
przenikanie boczne dźwięku, jest wskaź-
nik ważony poziomu uderzeniowego
znormalizowanego Ln,w. Zgodnie z nor-
mą PN-B-02151-3:2015 w przypadku
wszystkich stropów, z wyjątkiem stro-
pów w obrębie mieszkania, wymagania
dotyczą wskaźnika ważonego przybliżo-
nego poziomu uderzeniowego znormali-
zowanego L’n, w, czyli wskaźnika, który
uwzględnia przenoszenie boczne dźwię-
ku pomiędzy pomieszczeniami. Izola-
cyjność akustyczna od dźwięków ude-
rzeniowych stropu w obrębie mieszkania
wyrażona jest projektowym wskaźni-
kiem ważonym poziomu uderzeniowego
znormalizowanego Ln, w, R, będącym pa-
rametrem Ln, w, którego wartość została
powiększona o 2 dB. Im te wartości są
mniejsze, tym lepsze są właściwości

akustyczne stropu. Obecnie dopuszczal-
ny poziom dźwięków uderzeniowych
przenikających między mieszkaniami
nie może przekroczyć 55 dB [2].

W celu oszacowania równoważnego
wskaźnika ważonego poziomu uderze-
niowego znormalizowanego Ln,eq,0,w
(dawniej Ln,w,eq) można posłużyć się zależ-
nościami przedstawionymi na rysunku 1.

Właściwości akustyczne lekkich kon-
strukcji stropowych w bardzo dużym
stopniu zależą od ich budowy. Na pod-
stawie badań przeprowadzonych w ITB
określono, że drewniany strop z płyt
OSB o grubości 22 mm, ułożonych na
legarach z drewna konstrukcyjnego
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Rys. 1. Zależność równoważnego wskaźni-
ka ważonego poziomu uderzeniowego znor-
malizowanego od masy powierzchniowej
stropu [6]: 1 – płyty żelbetowe; 2 – płyty
żelbetowe kanałowe; 3 – stropy ceramiczne
Fig. 1. Dependence of the equivalent weigh-
ted normalized impact sound pressure level
and surface mass of the floor [6]: 1 – reinfor-
ced concrete panels; 2 – reinforced concrete
hollow-core panels; 3 – ceramic floors
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KVH, charakteryzuje się wskaźnikiem
ważonym izolacyjności akustycznej Rw,
wynoszącym 24 dB oraz znormali-
zowanym poziomem uderzeniowym,
Ln, w = 92 dB. Nie spełnia to obowiązu-
jących wymagań. Wymieniona kon-
strukcja rozbudowana o sufit podwie-
szany o układzie warstw (od góry): pust-
ka powietrzna; wełna mineralna; pustka
powietrzna; płyta g-k charakteryzuje się
w przybliżeniu Rw i Ln, w odpowiednio:
44 oraz 73 dB. Poprawy parametrów
akustycznych do poziomu akceptowal-
nego przez użytkownika należy spo-
dziewać się dopiero po wykonaniu na
stropie drewnianym jastrychowych lub
lekkich keramzytowych podłóg pływa-
jących. Wariant z warstwą wełny mine-
ralnej pomiędzy keramzytem a wierzch-
nią płytą podłogową (rysunek 2) pozwa-
la spełnić aktualne wymagania normy
PN-B-02151-3:2015.

Większość układów stropowych
stosowanych w budownictwie nie tłu-
mi wystarczająco dźwięków uderze-
niowych, dlatego stosuje się na nich do-
datkowe ustroje akustyczne, np. wykła-
dziny, lekkie podłogi, podłogi pływają-
ce czy podłogi podniesione.

Efekty stosowania
ustrojów akustycznych

Wielkością charakteryzującą układ
podłogowy jest przyrost izolacyjności
akustycznej od dźwięków uderzenio-
wych, nazywany również ważonym
wskaźnikiem zmniejszenia poziomu
uderzeniowego ∆Lw. Parametr wyzna-
cza się w laboratorium na podstawie ba-
dań samego stropu masywnego oraz
stropu z rozważanym układem podło-
gowym. W celu określenia przyrostu
tłumienia dźwięków uderzeniowych
w przypadku drewnianego stropu wzor-
cowego wyznacza się parametry ∆Lt,1,w,
∆Lt,2,w lub ∆Lt,3,w – w zależności, na

którym z trzech opisanych w normie
drewnianych stropów wzorcowych zo-
stała przebadana podłoga. Badania
przeprowadza się zgodnie z normą
PN-EN ISO 10140-3:2011 [4], a wskaź-
niki wyznacza się zgodnie z normą
PN-EN ISO 717-2:2013-08 [3].

Poziom uderzeniowy znormalizowa-
ny Ln,w, wraz ze zmniejszeniem poziomu
uderzeniowego ∆Lw, łączy równoważny
wskaźnik ważony poziomu uderzenio-
wego znormalizowanego oznaczany ja-
ko Ln,eq,0,w. Wartość ta wyznaczana jest w
przypadku masywnej płyty stropowej
bez układów podłogowych i pozwala
na podstawie wskaźnika zmniejszenia
poziomu uderzeniowego oszacować po-
ziom uderzeniowy pod rozważanym
stropem zgodnie z zależnością.

Ln,w = Ln,eq,0,w – ∆Lw (2)
Wykładziny powodują wzrost tłumie-

nia przez strop dźwięków uderzenio-
wych. Wykładziny podłogowe mogą być
wykonane np. z kauczuku, linoleum, kor-
ka czy PVC. Wykładziny dywanowe są
miękkie i sprężyste i poza tłumieniem
dźwięków uderzeniowych charakteryzu-
ją się dobrymi parametrami dźwięko-
chłonnymi w zakresie wysokich często-
tliwości. Wymienione typy wykładzin
mogą poprawiać negatywny wpływ
na izolacyjność akustyczną od dźwięków
powietrznych stropu, dlatego zaleca się
ich stosowanie w sytuacjach, gdy izola-
cyjność akustyczna stropu od dźwięków
powietrznych jest większa od wymagań
normowych o co najmniej 2 dB.

Lekkie konstrukcje podłogowe, po-
dobnie jak wykładziny, cechuje jedynie
poprawa izolacyjności od dźwięków ude-
rzeniowych. Wpływ takich układów na
poprawę izolacyjności od dźwięków po-
wietrznych jest pomijalny.

Podłogi pływające znajdują zastosowa-
nie tam, gdzie samo zwiększanie ciężaru
stropu nie powoduje zadowalającej popra-
wy izolacyjności akustycznej. Ustroje te
zwiększają izolacyjność akustyczną stropu
zarówno od dźwięków uderzeniowych, jak
i powietrznych. Akustyczne właściwości
podłogi pływającej zależą od sztywności
dynamicznej warstwysprężystej (np.zweł-
nymineralnej)orazmasypłytywierzchniej.
Im sztywność dynamiczna materiału sprę-
żystego jestmniejsza,amasawylewkiwięk-
sza, tym podłoga ma lepsze parametry
dźwiękoizolacyjne.Płytawierzchniapodło-

gi pływającej powinna być odizolowana
odścianzapomocąwarstwymateriałusprę-
żystego, w celu zniwelowania mostków
akustycznych, które mają niekorzystny
wpływ na tłumienie dźwięków.

Podłogi podniesione, w zależności
od konstrukcji, poza zwiększeniem izo-
lacyjności od dźwięków uderzeniowych,
mogą również polepszyć izolacyjność
od dźwięków powietrznych pomiędzy
pomieszczeniem z podłogą podniesioną
a pomieszczeniem poniżej. Jeżeli na
podniesionej podłodze zostanie ustawio-
na ściana działowa, to w przypadku np.
niedostatecznej izolacyjności wzdłużnej
podłogi może zostać pogorszona izola-
cyjność akustyczna od dźwięków po-
wietrznych i uderzeniowych pomiędzy
pomieszczeniami odgrodzonymi tą
ścianą. Parametry akustyczne podłogi
podniesionej zależą m.in. od budowy
płyty podłogowej, jej podparcia i zasto-
sowanych podkładek tłumiących, wyso-
kości podłogi oraz sposobu zagospoda-
rowania przestrzeni pod podłogą [1].

Sufity podwieszane są stosowane
przede wszystkim w celu zwiększenia
izolacyjności akustycznej od dźwięków
powietrznych. Można jednak przyjąć, że
dół płyty stropowej pobudzanej do drgań
mechanicznie stanowi źródło dźwięków
powietrznych, i dlatego ustroje te także
tłumią dźwięki uderzeniowe. Ze wzglę-
dów akustycznych konieczne jest odizo-
lowanie szkieletu sufitu podwieszanego
od powierzchni stropu.
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Rys. 2. Przekrój stropu drewnianego (opis
w tekście)
Fig. 2. Cross-section of wooden floor
(description in text)


