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Nie za wsze zda je my so bie spra wę, że przy czy ną złe go
sa mo po czu cia użyt kow ni ków bu dyn ków są ota cza ją ce
źródła ha ła su. Po mi mo że prak tycz nie nie ma my wpły wu na
ich ist nie nie, na szym obo wiąz kiem jest ma ksy mal ne ogra ni -
cze nie ich od dzia ły wa nia na oto cze nie, w ja kim prze by wa -
my. Głów ną przy czy ną ne ga tyw ne go wpły wu ha ła su na
zdro wie i sa mo po czu cie użyt kow ni ków bu dyn ków są naj-
czę ściej nie od po wie dnio pod wzglę dem aku stycz nym za pro -
jek to wa ne i wy ko na ne bu dyn ki, w nich prze gro dy bu dow la -
ne, m.in. ścia ny dzia ło we i stro py mię dzy kon dy gna cyj ne.

Ochro na przed ha ła sem i drga nia mi

Obiek ty bu dow la ne mu szą być za pro jek to wa ne i wy ko na -
ne w ta ki spo sób, aby ha łas, na który na ra że ni są mie szkań -
cy lub lu dzie znaj du ją cy się w po bli żu, nie prze kra czał po -
zio mu sta no wią ce go za gro że nie dla ich zdro wia oraz poz-
wa lał im spać, od po czy wać i pra co wać w za do wa la ją cych
wa run kach – mówi Dy rek ty wa 89/106/EC. O tym, że ci sza
jest wy mo giem pra wnym, po win ni pa mię tać wszy scy pro jek -
tan ci, in we sto rzy i wy ko naw cy no wo wzno szo nych i mo der -
ni zo wa nych obiek tów bu dow la nych. Od po wie dnie prze pi sy
zo sta ły uję te m.in. w usta wie z 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow -
la ne (z najnowszą zmianą z 12.03.2009 r. Dz.U. nr 56, poz.
461), w roz po rzą dze niu Mi ni stra In fra struk tu ry z 12 kwiet nia
2002 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny
od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu o wa nie oraz w nor mach:
• PN-B-02151-3:1999 – Izo la cyj ność aku stycz na przeg-

ród w bu dyn kach i izo la cyj ność aku stycz na ele men tów bu -
dow la nych. Wy ma ga nia;

• PN-87/B-02151.02 – Do pu szczal ne war to ści po zio mu
dźwię ku w po mie szcze niach;
• PN -EN ISO 140-4:2000 – Po mia ry te re no we izo la cyj -

no ści aku stycz nej od dźwię ków po wietrz nych mię dzy po -
miesz cze nia mi;
• PN -EN ISO 140-7:2000 – Po mia ry te re no we izo la-

cyj no ści aku stycz nej od dźwię ków ude rze nio wych stro-
pów.

Wy ma ga nia nor mo we i do bór roz wią zań

Przy pro jek to wa niu i re a li za cji bu dyn ków o róż-
nym prze zna cze niu na le ży m.in. uwzglę dniać wy ma-
ga nia izo la cyj no ści aku stycz nej dotyczące prze gród wew-
nę trz nych: ścian dzia ło wych i stro pów mię dzy kon dy gna -
cyj nych.

Wy ma ga nia izo la cyj no ści aku stycz nej prze gród w bu -
dyn ku jed no ro dzin nym okre śla ją stan dard aku stycz ny
bu dyn ku, który po wi nien być okre ślo ny w do ku men ta cji
tech nicz nej. Je że li ocze ku je my, aby ha łas w obrę bie te -
go sa me go mie szka nia nie roz no sił się, na le ży pro jek to -
wać prze gro dy o podwyż szo nym stan dar dzie. Ob ni że nie
wy ma gań aku stycz nych o ok. 15% dla stro pów i ok. 30%
dla ścian po zwa la je szcze za kwa li fi ko wać bu dy nek 
do stan dar du pod sta wo we go. Niespeł nie nie stan dar du 
pod sta wo we go po wo du je, że uzy ska my bu dy nek o stan -
dar dzie ob ni żo nym ze wzglę du na je go pa ra me try tech -
nicz ne.

W ce lu pra wi dło we go do bra nia ścia ny dzia ło wej, która
wg PN-B-02151-3:1999 po za mon to wa niu w bu dyn ku

Wełna ROCKWOOL pomaga zapewnić
komfort akustyczny w budynkach

Zbyt gło śne i nie po żą da ne
dźwię ki są do kucz li we, a je żli
trwa ją dłu go, sta no wią po waż ne
za gro że nie dla zdro wia czło wie -
ka. Sta łe dzia ła nie ha ła su po wo du -
je dys kom fort psy chicz ny, stres,
roz ko ja rze nie, a w skraj nych przy -
pad kach na wet trwa łe uszko dze nie
słu chu. Zbyt du że na tę że nie dźwię -
ku na si la zmę cze nie, ogra ni cza ko -
mu ni ka cję, a w efek cie znacz nie ob -
ni ża wy daj ność pra cy czło wie ka
oraz stan dard je go ży cia. To wy star -
cza ją co wie le ar gu men tów prze -
ma wia ją cych za tym, aby za dbać
o moż li wie naj lep szy kom fort aku s -
tycz ny w bu dyn kach. Jak to zro bić?
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po win na speł niać wy ma ga nia izo la cyj no ści aku stycz nej
R’A1 ≥ R’A1 min, i ma jąc zba da ną la bo ra to ryj nie jej izo la cyj -
ność aku stycz ną Rw(C, Ctr), RA1 = Rw + C, za wsze na le ży
pa mię tać o uwzglę dnie niu: 
� ko rek ty 2 dB ze wzglę du na moż li wą nie do kład ność

wy zna cza nia wska źni ków w ba da niach la bo ra to ryj nych,
róż ny sto pień od two rze nia w ba da nym wzor cu cech ma te -
ria ło wo-kon struk cyj nych roz wią za nia oraz ewen tu al ne nie -
do kład no ści wy ko naw stwa;
� po praw ki K, okre śla ją cej wpływ bocz ne go prze no sze -

nia dźwię ku, przyj mo wa nej wg PN-B-02151-3:1999, za -
łącz nik D.2. 

Izo la cyj ność aku stycz na od dźwię ków po wie trz nych przy
wid mie ha ła sów by to wych w przy pad ku ścia ny dzia ło wej
po win na speł niać wa ru nek:

R’
A1 ≥ R’A1 (min); [dB]

RA1’ = Rw + C – K – 2 [dB]
gdzie:
R’A1 – wska źnik oce ny przy bli żo nej izo la cyj no ści aku stycz -
nej wła ści wej prze gro dy – prze wi dy wa na war tość izo la cyj -
no ści aku stycz nej ścia ny na bu do wie (z uwzglę dnie niem
wpły wu prze no sze nia bocz ne go K);
R’A1 min – war tość wy ma ga na, okre ślo na nor mo wo w za leż -
no ści od ro dza ju bu dyn ku i funk cji po mie szczeń roz dzie la -
nych prze gro dą.

Na le ży pa mię tać, że du ży wpływ na war tość po praw ki
na prze no sze nie bocz ne K ma ją szcze góły roz wią zań po -
łą czeń ścian ze stro pa mi i ścia na mi są sie dni mi oraz
szcze góły wy ko na nia na ro ży. Dla te go też za le ca my mon -
to wać lek kie ścia ny dzia ło we z obu stron ną dy la ta cją
podło gi pły wa ją cej i usta wiać je bez po śre dnio na stro pie,
a nie na wy lew ce podło gi. W ten spo sób znacz nie zmniej -
sza my wpływ bocz ne go prze no sze nia dźwię ku na wet
o kil ka dB. 

Ścia ny dzia ło we z izo la cją Roc kwo ol

Tra dy cyj nym roz wią za niem umoż li wia ją cym prze no sze -
nie dźwię ku jest wy ko rzy sta nie kon struk cji o du żej ma sie
(np. wy ko na nej z be to nu lub ce gły). Z dru giej jed nak stro -
ny, sto so wa nie cięż kich ele men tów nie za wsze od naj du je
uza sa dnie nie prak tycz ne.

Tabela 1. Rozwiązania lekkich ścian działowych z izolacją
Rockwool

Cał ko wi ta gru - Grubość Profil nośny Obustronna
bość ścia ny  izola cji z we łny [mm] okładzina np.

[mm] Roc kwo ol z płyt gi pso wo-
[mm] -kar to no wych

[mm]

ścia ny dzia ło we na po je dyn czej kon struk cji z obu stron ną
po je dyn czą okła dzi ną

75 50 CW50+UW50 1 x 12,5

100 50 – 70 CW75+UW75 1 x 12,5

125 50 – 100 CW100+UW100 1 x 12,5

ścia ny dzia ło we na podwój nej kon struk cji z obu stron ną
podwój ną okła dzi ną

100 50 CW50+UW50 2 x 12,5

125 50 – 70 CW75+UW75 2 x 12,5

150 50 – 100 CW100+UW100 2 x 12,5

ścia ny dzia ło we na podwój nej kon struk cji z obu stron ną
podwój ną okła dzi ną

155 2 x 50 CW50+UW50 2 x 12,5

205 2 x 50 – 2 x 70 CW75+UW75 2 x 12,5

255 2 x 50 – 2 x 100 CW100+UW100 2 x 12,5
Rys. 1. Ścia na dzia ło wa na podwój nej kon struk cji z obu stron ną
podwój ną okła dzi ną

Konstrukcja 1. obwodowe profile poziome 2 x 50, 2 x 75 lub
nośna 2 x 100 mm, odsunięte od siebie o 5 mm,

2. słupkowe profile pionowe 2 x 50, 2 x 75 lub
2 x 100 mm, rozstaw: 60 cm (opcjonalnie 40 lub 30 cm)

Wypełnienie 3. płyty ROCKTON, gr. 2 x 50 – 2 x 1 00 mm

Opłytowanie 4. okładziny ścienne, np. płyty gipsowo-kartonowe
gr. 2 x 12, 5 mm obustronnie

Uszczelnienie 5. taśma uszczelniająca (dźwiękochłonna) 
obwodowe gr. 2–3 mm, szer. 50, 75 lub 100 mm, masa szpachlowa

Mocowanie 6. kołki rozporowe lub dyble, rozstaw: 75 – 100 cm
(mocowanie obwodowych profili poziomych i pionowych
do konstrukcji budynku)

7. wkręty, rozstaw: 75 – 100 cm (mocowanie pierwszej
warstwy okładzin do profili pionowych)

8. wkręty, rozstaw: 25 – 35 cm (mocowanie drugiej
warstwy okładzin do profili pionowych)

Szpachlowanie 9. masa szpachlowa, taśma spoinowa,
szpachlowanie końcowe
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Na ba zie wie lo let nich do świad czeń Roc kwo ol przy go -
to wał roz wią za nia ścian dzia ło wych z izo la cją ze skal nej
we łny mi ne ral nej, prze zna czo ne do sto so wa nia w bu dyn -
kach. W za leż no ści od prze zna cze nia bu dyn ku i roz dzie -
la nych po mie szczeń wy ma ga na izo la cyj ność aku stycz na
od dźwię ków po wie trz nych R’A1(min) dla ścian dzia ło wych
wy no si od 30 dB w bu dyn kach jed no ro dzin nych o pod -
sta wo wym stan dar dzie, aż do 67 dB w bu dyn kach wie lo -
ro dzin nych. Od po wie dnio do bra ne ścia ny dzia ło we z weł-
ną Roc kwo ol speł nia ją ak tu al ne wy ma ga nia za pi sa ne
w PN-B-02151-3:1999. Roz wią za nia lek kich ścian dzia ło -
wych z izo la cją Roc kwo ol mo że my podzie lić na trzy gru -
py (ta be la 1).

Ścia ny dzia ło we z izo la cją Roc kwo ol wy so ką izo la cyj -
ność aku stycz ną za wdzię cza ją war stwo wej bu do wie. Ta ka
kon struk cja two rzy układ „ma sa-sprę ży na-ma sa” („ma sa-
tłu mik-ma sa”), gdzie ma sa mi są okła dzi ny, np. pły ty gi pso -
wo-kar to no we, a sprę ży ną (tłu mi kiem drgań aku stycz -
nych) we łna mi ne ral na, która ma zde cy do wa nie lep sze
zdol no ści tłu mie nia dźwię ków niż po wie trze. Ta ka struk tu -
ra prze gro dy sta no wi sku tecz ną ba rie rę dla dźwię ku i tłu -
mi drga nia aku stycz ne. Przy kład ścia ny dzia ło wej
o podwój nej kon struk cji no śnej z obu stron ną podwój ną
okła dzi ną z płyt gi pso wo-kar to no wych przed sta wio no na
ry sun ku 1.

Po praw ność do bo ru roz wią zań lek kich ścian dzia ło -
wych z izo la cją z we łny Roc kwo ol ma de cy du ją cy wpływ
na uzy ska nie wy ma ga nej nor mą izo la cyj no ści akustycz -
nej. 

Stro py mię dzy kon dy gna cyj ne

Użyt kow ni cy obiek tów bu dow la nych na ra że ni są rów -
nież na dzia ła nie ha ła su ude rze nio we go (np. od gło sy
kro ków, spa da ją cych na podło gę przedmio tów), prze no -
szo ne go przez stro py mię dzy po mie szcze nia mi. Wy ci -
sze nie stro pu przez za sto so wa nie podło gi pły wa ją cej
z war stwą izo la cji STRO PROCK (ta be la 2, ry su nek 2) to
jed na ze sku tecz niej szych me tod na ogra ni cze nie te go
uciąż li we go ha ła su. Podło ga pły wa ją ca z war stwą sprę -
ży stą z we łny mi ne ral nej Stro prock gru bo ści 40 mm zo -
sta ła za li czo na do:
• kla sy PP – 23 na pod sta wie kla sy fi ka cji wg „Ka ta lo gu

Podłóg”;
• kla sy PP(n) – 20 na pod sta wie kla sy fi ka cji

wg PN-B-02151-3:1999.
W przy pad ku podłóg pły wa ją cych, od wrot nie niż ścian

dzia ło wych i ich izo la cyj no ści aku stycz nej od dźwię ków

po wie trz nych – im niż sza war tość wska źni ka po zio mu
ude rze nio we go znor ma li zo wa ne go Ln,w, tym lep sza jest
ich izo la cyj ność aku stycz na od dźwię ków ude rze nio -
wych. W ce lu za po bie że nia nadmier ne mu prze no sze niu
drgań aku stycz nych ze stro pu przez są sie dnie ścia ny,
tzn. ogra ni cze nia bocz ne go prze no sze nia dźwię ku, wo -
kół ścian po mie szcze nia na le ży uło żyć li stwy dy la ta cyj ne
z pa sków we łny, od dzie la ją ce ścia ny od wy lew ki be to-
 no wej.

Znacz ny wpływ na rze czy wi stą izo la cyj ność aku stycz ną
prze gród po ich za mon to wa niu na bu do wie ma sta ran -
ność i do kład ność wy ko na nia – war to na to zwrócić
szcze gól ną uwa gę. Po praw ny mon taż zgo dnie z za le ce -
nia mi pro du cen ta jest nie zbęd ny w celu uzy ska nia za kła -
da nych pa ra metrów aku stycz nych mon to wa nych prze -
gród, co prze kła da się na kom fort użyt kow ni ków bu dyn -
ków.

Pro duk ty ze skal nej we łny Roc kwo ol, w po rów na niu z in -
ny mi pły ta mi z we łny mine ral nej, cha rak te ry zu ją się więk -
szą gę sto ścią, przez co za pew nia ją  lep sze tłu mie nie
dźwię ków o sze ro kim za kre sie czę sto tli wo ści. Do dat ko wo,
po za wa lo ra mi aku stycz ny mi, do brze zna ne wła ści wo ści
ter mo i zo la cyj ne oraz ognio chron ne sta no wią nie odłącz ne
ko rzy ści do star cza ne wraz z pro duk tem.Tabela 2. Wpływ zastosowania izolacji STROPROCK na

izolacyjność akustyczną przegrody

Strop ma syw ny o ukła dzie jak na ry sun ku 2 Rw Ln,w

[dB] [dB]

Bez izo la cji aku stycz nej 55 77

Z izo la cją aku stycz ną STRO PROCK
grubości 40 mm 58 53

Poprawa wskaźników izolacyjności akustycznej
przegrody dzięki zastosowaniu izolacji
STROPROCK 3 24

Rys. 2. Podło ga pły wa ją ca ukła da na na izo la cji STRO PROCK
grubości 4 cm

ROC KWO OL POL SKA Sp. z o.o.
DO RADZ TWO TECH NICZ NE 

in fo li nia: 801 66 00 36; 601 66 00 33
www.roc kwo ol.pl


