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Jednym z powodów braku komfortu
akustycznego w pomieszczeniu jest sła-
ba izolacyjność stropów od dźwięków
uderzeniowych. Są one wyjątkowo trud-
ne do wytłumienia i rozprzestrzeniają
się w budynku we wszystkich kierun-
kach przez sztywne połączenia, beton,
stal czy szkło itp. W budynkach
mieszkalnych typowy układ warstw stro-
pu to: panele czy płytki; wylewka beto-
nowa 5 – 6 cm; budowlana folia ochron-
na, styropian 4 – 5 cm, w którym prowa-
dzone są instalacje typu CO itp.; paro-
izolacja; strop właściwy.

Jaki powinien być strop, aby miał jak
najlepszą izolacyjność akustyczną?
Za najlepiej izolujące dźwięki uderze-
niowe, z uwagi na relatywnie dużą ma-
sę, uznaje się monolityczne stropy żelbe-
towe. Można przyjąć uproszczenie, że
im mniejsza masa, tym gorsza izolacyj-
ność stropu od takich dźwięków. Stropy
gęstożebrowe, mimo że ich grubość jest
zdecydowanie większa niż monolitycz-
nych i wyglądają na masywne, są już
dużo gorszym rozwiązaniem. Wypełnie-
nie stropów gęstożebrowych pustakami,
z warstwą nadbetonu skutkuje pozosta-
wieniem „w środku” stropu pustych
przestrzeni, działających akustycznie jak
pudło rezonansowe. Tego typu stropy
oraz stropy drewniane muszą być szcze-
gólnie traktowane z punktu widzenia
akustyki. Projektując strop, zaleca się:

■ sprawdzić L’nw – wskaźnik ważony
przybliżonego znormalizowanego po-
ziomu uderzeniowego, który powinien
podać producent stropu. Można przyjąć,
że parametr ten określa izolacyjność

akustyczną stropu w stanie surowym
wyrażoną w decybelach. Dysponując tą
wartością oraz wskaźnikami normowy-
mi dla stropów, otrzymujemy informa-
cję, o ile decybeli musimy zaizolować
strop, aby spełnić wymagania odpo-
wiednich norm oraz o ile należałoby go
poprawić, ale jak wiadomo, norma nie
gwarantuje komfortu użytkowania;

■ odnaleźć w normie PN-B-02151-
3:2015-10 informację o minimalnym
parametrze L’nw stropów projektowane-
go obiektu, np. budynków mieszkalnych
L’nw ≤ 55 dB; budynków szkolnych
L’nw ≤ 58 dB; budynków biurowych
L’nw ≤ 58 dB.

Przyjmuje się, że wartość L’nw wynosi
ok. 40 dB, to już naprawdę cicho. Jak
wspomniano, stropy żelbetowe wykazu-

ją się najlepszą izolacyjnością od dźwię-
ków uderzeniowych, np. aby strop żel-
betowy o grubości 14 cm (Lnw = 77 dB)
spełnił wymagania normy dotyczące
izolacyjności akustycznej, wynoszą-
cej 56 dB, musimy zastosować układ,
który w badaniu wg PN-EN ISO 717-2
osiągnie współczynnik poprawy izola-
cyjności stropu (zmniejszenie znormali-

zowanego poziomu uderzeniowego)
∆Lw ≥ 21 dB (77 – 56 dB). W celu uzy-
skania takiej wartości, posadzki należy
wykonać w formie pływającej. Ucho
ludzkie interpretuje różnicę o 6 – 10 dB
jako dwukrotnie głośniej/ciszej.

Firma Regupol BSW stworzyła bo-
gatą gamę produktów podjastrycho-
wych o grubości 5 ÷ 17 mm, które gwa-
rantują uzyskanie bardzo dużego współ-
czynnika ∆Lw (zgodnie z badaniami wg
PN-EN ISO 717-2).
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Jak zaprojektować strop
zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015-10,

a jak żeby mieszkać komfortowo?
Strop i posadzka to elementy budynku, których złe zaprojektowanie prowadzi

do dyskomfortu podczas użytkowania. Konstruktor skupia się na wyborze rodza-
ju stropu, decyduje o jego nośności, rozpiętości, ale czy zawsze zastanawia się nad
jego akustyką? Przeciętny mieszkaniec Europy prawie 90% czasu spędza w po-
mieszczeniach. Ważne jest więc zapewnienie komfortu życia w budynku, a każdy
na co dzień styka się z dyskomfortem wynikającym ze słabej izolacyjności stropu
w mieszkaniu, hotelu czy firmie. Bardzo pomocne w uzyskaniu poprawy izolacyj-
ności akustycznej stropów, gwarantującej komfort użytkowania pomieszczeń, są
produkty marki Regupol (tabela oraz rysunki 1 i 2).

Charakterystyka wybranych produktów marki Regupol

Parametr Regupol®

comfort 5
Regupol®

comfort 8
Regupol®

sound 47
Regupol®

sound 12
Regupol®

sound 17
Regufoam®

sound 10

Współczynnik tłumienia dźwię-
ków wg PN-EN ISO 717-2 [dB] ∆Lw ≥ 20 ∆Lw ≥ 26 ∆Lw ≥ 22 ∆Lw ≥ 35 ∆Lw ≥ 26 ∆Lw ≥ 34 dB

Grubość [mm] 5 8/4 8/4 8/17 8/17 8/17

Maksymalne obciążenie stałe [kg/m2] 500 500 3000 3000 5000 2500

Sztywność dynamiczna [MN/m3] s’ ≈ 15 s’ ≈ 15 s’ ≈ 47 s’ ≈ 12 s’ ≈ 17 s’ ≈ 10
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Rys.1.Przykładowyprzekrójprzezwarstwy
posadzki na matach Regupol® comfort

Rys.2.Przykładowyprzekrójprzezwarstwy
posadzki na matach Regupol® sound 10
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