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Ściany z ceramiki
budowlanej na tle wymagań

Należy pamiętać, że w myśl zapisów
normy [2], podczas realizacji obliczeń
na etapie projektu, wartości wskaźni-
ków oceny izolacyjności akustycznej
właściwej należy przyjmować jako
wyznaczone na podstawie badań la-
boratoryjnych. Na rysunku 1 przedsta-
wiono wyniki badań laboratoryjnych
dźwiękoizolacyjności ścian z pustaków
ceramicznych Porotherm skonfrontowa-
ne z wymaganiami normy [2] dotyczący-
mi ścian rozdzielających mieszkania
w budynku wielorodzinnym. Szczegól-
ną uwagę trzeba zwrócić na wartości
wskaźnika RA,1,R, które po uwzględnie-
niu „przenoszenia bocznego” porównać
należy z wymaganiem R’A,1 ≥ 50 dB.

Na rysunku 2 przedstawiono „zapas”,
czyli wartość poprawki Ka (0 – 6 dB)
w przypadku wybranych pustaków
Porotherm. Stanowi on niezbędną rezer-

wę, która gwarantuje, że ściana przeba-
dana w laboratorium, po uwzględnieniu
poprawki na przenoszenie boczne w bu-
dynku Ka, będzie charakteryzowała się
dźwiękoizolacyjnością R’A,1 ≥ 50 dB.
Wartość przenoszenia bocznego jest tym
większa, im wyższa izolacyjność prze-
grody rozdzielającej mieszkania i niższa
izolacyjność przegród bocznych (czyli
leżących w płaszczyźnie prostopadłej do
płaszczyzny przegrody rozdzielającej
pomieszczenia). Wartość przenoszenia
bocznego każdorazowo powinna zostać
obliczona, przy uwzględnieniu specyfi-
ki projektu, wykorzystując normę [3].

W przypadku ścian zewnętrznych
wymagania akustyczne dotyczą wartości
wypadkowej dotyczącej ściany z okna-
mi oraz nawiewnikami i należy ją obli-
czyć indywidualnie dla każdego przy-
padku [2]. Izolacyjność akustyczna
okien dostępnych na rynku, określanych
mianem „dźwiękoizolacyjnych”, przyj-

muje wartości wyrażone wskaźnikiem
RA,2,R = 30 ÷ 40 dB, natomiast izolacyjność
akustyczna nawiewników wyrażona war-
tością wskaźnika Dn,e,A,2,R = 30 ÷ 46 dB.

W celu określenia wpływu okien na
parametry dźwiękoizolacyjne ściany ze-
wnętrznej przedstawiono na rysunku 3
wyniki obliczeń wypadkowej izolacyj-
ności akustycznej RA,2,R przegrody zew-
nętrznej, w zależności od udziału pro-
centowego okien. Izolacyjność części
pełnej przegrody przyjęto odpowiednio:
RA,2,R = 40; 45 i 50 dB. Jest to zakres
reprezentatywny w przypadku materia-
łów dostępnych na rynku. Natomiast
jako izolacyjność akustyczną okien
przyjęto wartości skrajne w zakresie do-
stępnym dla okien „dźwiękoizolacyj-
nych”: RA,2,R = 30 dB i RA,2,R = 40 dB.
Na podstawie rysunku 3a należy stwier-
dzi, że w przypadku okien o niższej izo-
lacyjności (RA,2,R = 30 dB) nieuzasad-
nione jest wykonywanie pełnej części
przegrody zewnętrznej z materiału
o bardzo wysokiej izolacyjności akus-
tycznej. To stwierdzenie dotyczy ściany
o co najmniej 20% udziale przeszklenia.
Wypadkowa izolacyjność akustyczna
takiej przegrody zewnętrznej, niezależ-

Ściany z ceramiki budowlanej
na tle wymagań dotyczących

izolacyjności akustycznej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych

Elementy murowe z ceramiki budowlanej są jednym z rozwiązań możliwych
do zastosowania w celu rozdzielenia pomieszczeń z zachowaniem wymagań do-
tyczących ochrony akustycznej. W artykule przedstawiono parametry dźwię-
koizolacyjne przykładowych ścian wykonanych z pustaków ceramicznych pro-
dukcji Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. i skonfrontowano je z wy-
maganiami dotyczącymi dźwiękoizolacyjności ścian międzylokalowych.

Rys. 1. Wartości projektowe wskaźników Rw,R, RA,1,R, RA,2,R ścian z pustaków ceramicz-
nych Porotherm porównane z wartością wskaźnika R’A,1 ≥ 50 dB stanowiącą wymaganie
w przypadku ścian rozdzielających mieszkania w budynku wielorodzinnym

Rys. 2. Wartość poprawki Ka przenoszenia
bocznego dźwięku między pomieszczenia-
mi, które może wystąpić bez ryzyka spad-
ku dźwiękoizolacyjności ściany poniżej wy-
magania R’A,1 ≥ 50 dB
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nie od parametrów akustycznych części
pełnej, nie przekracza 37 dB. Inaczej
jest w przypadku zastosowania okien
o wysokiej izolacyjności (RA,2,R = 40 dB
– rysunek 3b). Wówczas uzasadnione
jest stosowanie materiałów (na część
pełną przegrody) o wyższej izolacyjno-
ści akustycznej (np. RA,2,R = 50 dB).
Wskaźnik RA,2,R tak wykonanej fasady
może wynieść nawet 44 dB pod warun-
kiem, że stopień przeszklenia elewacji
nie przekroczy 30%.

Na rysunku 4 pokazano wypadkową
izolacyjność akustyczną przegrody zew-
nętrznej wyrażoną wskaźnikiem oceny
RA,2,R w zależności od izolacyjności aku-
stycznej wypadkowej ściany z oknem
(bez udziału nawiewnika) i dźwiękoizo-
lacyjności nawiewnika wyrażonej war-
tością wskaźnika Dn,e,A,2,R w zakresie
od 30 do 46 dB. Na podstawie rysun-
ku 4a należy stwierdzić, że w przypad-
ku nawiewników o niskiej izolacyjności

(np. Dn,e,A,2,R = 30 dB) nieuzasadnione
ekonomicznie jest wykonywanie pozo-
stałej części przegrody (dotyczy to rów-
nież okna) o wysokich parametrach
dźwiękoizolacyjnych. Wówczas wypad-
kowa izolacyjność akustyczna przegro-
dy zewnętrznej uwzględniająca na-
wiewnik, niezależnie od parametrów
akustycznych części pełnej, nie przekra-
cza 28 dB. Inaczej jest, gdy zastosowa-
no nawiewnik o wysokiej izolacyjności
(Dn,e,A,2,R = 46 dB). Należy też przypo-
mnieć, że wymaganie dotyczące dźwię-
koizolacyjności ścian zewnętrznych,
w przypadku większości pomieszczeń
użytkowych, wynosi R’A, 2, R ≥ 30 dB
[2], chyba że obliczona wartość jest
jeszcze większa. W rozpatrywanym
przypadku, przedstawionym na rysun-
ku 4a, wymaganie R’A,2,R = 30 dB
można osiągnąć przez zastosowanie:

● nawiewnika Dn,e,A,2,R = 32 dB i ścia-
ny z oknem RA,2,R = 40 dB;

● nawiewnika Dn,e,A,2,R = 34 dB i ścia-
ny z oknem RA,2,R = 35 dB (np. RA,2,R
okna = 30 dB i RA,2,R ściany = 48 dB).

Należy oczywiście dążyć do optyma-
lizacji doboru elementów przegrody
z punktu widzenia ekonomii. Praktyka
wskazuje, że w przypadku ściany zew-
nętrznej z oknem i nawiewnikiem „naj-
tańszym” wariantem jest dobór nawiew-
nika o maksymalnie dobrych parame-
trach dźwiękoizolacyjnych, co umożli-
wia dobór okna o gorszych parametrach
dźwiękoizolacyjnych. W przypadku za-
stosowania dwóch nawiewników w po-
mieszczeniu o wymiarach jak w przy-
kładzie, wypadkowa izolacyjność aku-
styczna przegrody będzie nawet o 3 dB
mniejsza w stosunku do ściany z jednym
nawiewnikiem. Liczba nawiewników
rzutuje na izolacyjność ściany w przy-
padku zastosowania nawiewników
o słabych parametrach akustycznych.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono parametry

dźwiękoizolacyjne ścian z pustaków cera-
micznych Porotherm firmy Wienerberger
Ceramika Budowlana Sp. z o.o. na tle
wymagań dotyczących ochrony przed ha-
łasem w budynkach mieszkalnych wielo-
rodzinnych. Celem artykułu jest zwróce-
nie uwagi na najbardziej istotne kwestie
związane z izolacyjnością akustyczną
ścian i wskazanie właściwych rozwiązań
oraz działań, jakie należy podjąć w trak-
cie projektowania i realizacji budynków.
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RA,2,R części pełnej ściany: ▬ 50 ▬ 45 ▬ 40
Rys. 3. Wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa przegrody zewnętrznej, wyrażona
wskaźnikiem oceny RA,2,R w zależności od udziału procentowego okien i izolacyjność części
pełnej przegrody. Przyjęto izolacyjność akustyczną okien: a) RA,2,R = 30 dB; b) RA,2,R = 40 dB

Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej ściany z oknem RA,2,R dB: ▬ 45 ▬ 40 ▬ 35
Rys. 4. Wypadkowa izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej, wyrażona wskaźni-
kiem RA,2,R w zależności od izolacyjności akustycznej wypadkowej ściany z oknem (bez
nawiewnika) i dźwiękoizolacyjności nawiewnika Dn,e,A,2,R wynosząca 30 ÷ 46 dB. Przyjęto
liczbę nawiewników: a) 1 szt.; b) 2 szt. Przegroda zewnętrzna o sumarycznej powierzch-
ni 7,50 m2 z oknem o powierzchni 2,25 m2
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