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Akustyka przegród budowlanych 

1. Podstawowe informacje

Jednym z wymagań dotyczących 
prawidłowego projektowania bu-
dynków mieszkalnych i użyteczności 
publicznej jest ograniczenie poziomu 
hałasu w taki sposób aby nie stanowił 
on zagrożenia dla zdrowia użyt-
kowników lub osób przebywających  
w sąsiedztwie, a także umożliwiał im 
pracę, odpoczynek i sen w zadowa-
lających warunkach. Tego rodzaju 
wytyczne są zawarte w Dyrektywie 
Unii Europejskiej 89/106/EEC oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie.

Pomieszczenia w budynkach miesz-
kalnych, zamieszkania zbiorowego  
i użyteczności publicznej należy chronić 
przed hałasem:
1. zewnętrznym przenikającym do po-

mieszczenia spoza budynku np. komu-
nikacyjnym,

2. pochodzącym od instalacji i urządzeń 
stanowiących wyposażenie techniczne 
budynku,

3. powietrznym i uderzeniowym, wytwarza-
nym przez użytkowników innych miesz-
kań, lokali użytkowych lub pomieszczeń 
o różnych wymaganiach użytkowych.

W niniejszej broszurze podane zostały przy-
kładowe wartości wskaźnika izolacyjności 
akustycznej RW przegród budowlanych od 

dźwięków powietrznych, z zastosowaniem 
produktów PAROC wraz z uwzględnie-
niem widmowych wskaźników adaptacyj-
nych C i Ctr:
C - widmowy wskaźnik adaptacyjny hałasu 
bytowego wewnętrznego, który występuje 
w budynkach [dB],
Ctr - widmowy wskaźnik adaptacyjny hałasu 
zewnętrznego pochodzącego od komunika-
cji drogowej [dB].
   Wartości wskaźnika RW z uwzględnieniem 
widmowych wskaźników adaptacyjnych są 
określone wartościami oceny przybliżonej 
izolacyjności akustycznej właściwej:
RA1, gdy bierzemy pod uwagę hałas bytowy 
wewnętrzny C lub 
RA2 gdy bierzemy pod uwagę hałas ze-
wnętrzny drogowy Ctr.
Ogólne zasady przyjmowania odpowied-
nich wskaźników adaptacyjnych C lub Ctr  
w zależności od widma hałasu określa nor-
ma PN-EN ISO 717-1.
   Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne 
przegród budowlanych z zastosowaniem 
produktów z wełny kamiennej PAROC 
dotyczą przegród zewnętrznych budynku 
(ściany zewnętrzne, dachy płaskie) i we-
wnętrznych (ściany działowe, stropy mię-
dzykondygnacyjne). W przypadku stropów 
między kondygnacjami budynku podane 
zostały wartości wskaźnika znormalizowa-
nego poziomu uderzeniowego Ln,W. 
   Dla konstrukcji ścian zewnętrznych  
i dachów płaskich dodatkowo podane 

■

zostały wartości współczynnika przenikania 
ciepła U [W/m2K] aby zwrócić uwagę nie 
tylko na parametry akustyczne przegrody 
ale również pamiętać o izolacyjności cieplnej 
takiej przegrody.
   Wartości wskaźników RW dla ścian 
zewnętrznych i dachów płaskich obli-
czone zostały specjalistycznym progra-
mem kalkulacyjnym INSUL. Parametry 
akustyczne dla ścian działowych zostały 
określone badaniami laboratoryjnymi, 
a ich wyniki są ujęte w Europejskiej Apro-
bacie Technicznej ETA-07/0071. 
Wartości wskaźników izolacyjności aku-
stycznej od dźwięków uderzeniowych Ln,W 
dla betonowych stropów między kondygna-
cjami zostały obliczone programem kalku-
lacyjnym na bazie modelu obliczeniowego 
podanego w normach EN 12354-1 oraz 
EN 12354-2.
   Niniejszy folder w założeniu ma stanowić  
pomoc dla projektantów i architektów  
w doborze odpowiedniego rozwiązania kon-
strukcyjnego, bez obawy o niespełnienie wy-
mogów izolacyjności akustycznej i cieplnej 
przegrody budowlanej. Zastosowanie wełny 
kamiennej PAROC pozwala na osiągnięcie 
wymagań akustycznych lub cieplnych bez 
jakichkolwiek problemów. Dodatkowo 
produkty PAROC posiadają klasy reakcji 
na ogień A1, co oznacza, że zapewniają naj-
wyższy stopień zabezpieczenia przed ogniem 
w razie pożaru, chroniąc w ten sposób życie 
mieszkańców i ich mienie. 
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2. Izolacja akustyczna ścian zewnętrznych

Izolacyjność akustyczna ścian zewnętrz-
nych ma szczególne znaczenie w wypadku 
usytuowania budynku w miastach lub 
przy ruchliwych trasach komunikacyj-
nych. Z reguły ściany masywne z np. 
betonu, cegieł itp. wraz z zastosowaną 
izolacją cieplną z wełny kamiennej  
PAROC spełniają wymagania dotyczące 
izolacyjności akustycznej takich przegród. 
Problemem w tego rodzaju ścianach 
zewnętrznych mogą być natomiast okna 
o niskich parametrach izolacyjności aku-
stycznej lub nieodpowiednio osadzone 
w otworach okiennych. Wtedy poziom 
hałasu w pomieszczeniu mieszkalnym, 
przy nawet zamkniętych oknach jest 
na tyle duży, że powoduje dyskom-
fort u użytkowników pomieszczenia.  
Natomiast w budownictwie szkieletowym 
należy zwracać także uwagę na szczelność 
całej konstrukcji ścian zewnętrznych, 
wykonanych z elementów drewnianych 
wypełnionych płytami izolacyjnymi 
z wełny kamiennej. Wszelkie gniazda 
montażowe, osadzenie okien i drzwi musi 
być szczelne i dokładne aby uniknąć tzw. 
mostków akustycznych. Wełna kamien-
na PAROC znakomicie nadaje się do 
wypełnienia ściany oraz do wszelkiego 
uszczelniania otworów okiennych czy 
drzwiowych. Z powodu wysokich współ-
czynników pochłaniania dźwięków płyt  
z wełny kamiennej przegroda szkieletowa 
wraz z pokrywającymi ją płytami gipso-
wo-kartonowymi uzyskuje odpowiednią 
izolacyjność akustyczną.
   Poniżej przedstawiono przykłady 
rozwiązań konstrukcyjnych ścian ze-
wnętrznych, zbudowanych w różnych 
technologiach konstrukcyjnych wraz 
z podaniem parametrów izolacyjności 
akustycznej i cieplnej.

■ Akustyka przegród budowlanych 

Ściana warstwowa Budynek drewniany 
w technologii szkieletowej

1. Bloczki gazobetonowe, 250 mm                                                                  
2. Płyta PAROC WAS 50, 120 mm        
3. Element mocujący
4. Szczelina wentylacyjna, 30 mm
5. Cegła klinkierowa, 120 mm

1. Płyta g-k, 12,5 mm                                                                                         
2. Folia paroizolacyjna                                                                                     
3. Płyta PAROC UNS 37z, 200 mm
4. Płyta wiatroizolacyjna
5. Szczelina wentylacyjna, 30 mm
6. Cegła, 120 mm

Wskaźnik  izolacyjności akustycznej 
     Rw = 62 dB 
     RA1 = Rw+C = 61 dB
     RA2 = Rw+Ctr = 56 dB
Współczynnik przenikania ciepła
     U = 0,23 W/m2K

Wskaźnik  izolacyjności akustycznej 
     Rw = 57 dB 
     RA1 = Rw+C = 56 dB
     RA2 = Rw+Ctr = 53 dB
Współczynnik przenikania ciepła
     U = 0,17 W/m2K

1
1

2
2

3

3

4
5

4

5

6
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Ściana działowa oznacza oddzielną kon-
strukcję w formie ściany wewnętrznej, 
oddzielającą pomieszczenia mieszkalne, 
biurowe lub techniczne, której zadaniem 
jest ograniczenia hałasu poprawiając kom-
fort życia a jednocześnie stanowi barierę 
ogniochronną.
   Przedstawione rozwiązania konstruk-
cyjne ścian działowych oparte są na uzy-
skanej przez Grupę PAROC Europejskiej 
Aprobacie Technicznej ETA-07/0071. 
Jako wypełnienie ścian działowych użyta 
została płyta z wełny kamiennej PAROC 
UNS 37. Oprócz podanych parametrów 
akustycznych ściany działowe posiadają 
również określoną klasę ognioodporności 
konstrukcyjnej.

Układ 
warstw ściennych 

i ich grubość

Beton, 200 mm
Płyta PAROC WAS 25t, 120 mm
Szczelina wentylacyjna, 30 mm
Okładzina elewacyjna (szkło, kamień)
Bloczek SILKA M24, 240 mm
Płyta PAROC WAS 25t, 120 mm
Szczelina wentylacyjna, 30 mm
Okładzina elewacyjna (szkło, kamień)
Beton komórkowy 0,5, 200 mm
Płyta PAROC WAS 50t, 120 mm
Szczelina wentylacyjna, 30 mm
Okładzina elewacyjna (szkło, kamień)

Wskaźnik 
izolacyjności 
akustycznej
Rw (C, Ctr)

78 dB (-2, -7)

75 dB (-2, -8)

63 dB (-2, -8)

Współczynnik 
przenikania 

ciepła
U (W/m2K)

0,23

0,22

0,21

Fasada wentylowana 
z elewacją szklaną lub kamienną

1. Beton, 200 mm, 2. Płyta PAROC WAS 25t, 
120 mm, 3. Szczelina wentylacyjna, 30 mm,  
4. Okładzina elewacyjna (szkło, kamień)

Akustyka przegród budowlanych 

3. Izolacja akustyczna ścian działowych

■

1 2 3

4

1. podwójne, normalne płyty g-k, 2. pionowy profil stalowy, 
3. PAROC UNS 37z lub PAROC UNS 34, 2x70 mm,  
4. podwójne, normalne płyty g-k

Izolacja ścianki działowej

1. normalna płyta g-k, 12,5 mm, 2. pionowy profil 
stalowy, 3. PAROC UNS 37z lub PAROC UNS 34, 
100 mm, 4. normalna płyta g-k, 12,5 mm

Izolacja ścianki działowej

R’w

[dB]
Grubość ściany

[mm]
Opis Klasa

ogniowa

63 2152 x 12,5 mm (podwójna) płyta g-k
2 x 75 mm profil stalowy, co 600 mm
2 x 70 mm PAROC UNS 37z (PAROC UNS 34)
2 x 12,5 mm (podwójna) płyta g-k

EI 90

55 1252 x 12,5 mm (podwójna) płyta g-k
1 x 100 mm profil stalowy, co 600 mm
1 x 100 mm PAROC UNS 37z (PAROC UNS 34)
2 x 12,5 mm (podwójna) płyta g-k

EI 90

45 1251 x 12,5 mm (pojedyncza) płyta g-k
1 x 100 mm profil stalowy, co 600 mm
1 x 100 mm PAROC UNS 37z (PAROC UNS 34)
1 x 12,5 mm (pojedyncza) płyta g-k

EI 60

1
1

2
2

3 3

4
4
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■ Akustyka przegród budowlanych 

4. Izolacja akustyczna dachów płaskich

O ile spełnienie wymagań akustycznych 
dla dachów płaskich na podłożu beto-
nowym raczej nie stanowi problemu ze 
względu na masę betonu konstrukcyjnego 
to w dachach płaskich, gdzie warstwą 
nośną konstrukcyjną jest blacha trape-
zowa uzyskanie wymaganych wysokich 
parametrów izolacyjności akustycznej nie 
jest już takie łatwe. Na wartości wskaźnika 
izolacyjności akustycznej RW ma wpływ 
nie tylko rodzaj i grubość użytych płyt 

Układ dachu płaskiego  
- dwie warstwy izolacyjne

Układ dachu płaskiego 
- jedna warstwa izolacyjna

1. Membrana dachowa PVC, 1,5 mm, 2. Płyta 
PAROC ROB 60, 3. Płyta PAROC ROS 30, 
4. Folia paroizolacyjna, 0,2 mm, 5. Stalowa/
aluminiowa blacha trapezowa o gr. min. 0,65 mm

1. Papa elastomerobitumiczna, gr. 5,2 mm,  
2. Płyta PAROC ROS 50, 3. Folia paroizolacyjna, 
0,2 mm, 4. Stalowa/aluminiowa blacha trapezowa 
o gr. 0,88 mm

1

1

2

2

3

3

4

4

5

z wełny kamiennej ale również grubość 
zastosowanej blachy trapezowej, grubość 
i rodzaj membrany dachowej, dystans 
między elementami mocującymi, roz-
staw między płatwiami itp. Czasami aby 
poprawić lub uzyskać wymaganą wysoką 
izolacyjność akustyczną takiej przegrody 
konieczne jest zastosowanie dodatkowej 
konstrukcji od spodu blaszanego dachu 
płaskiego w postaci podwieszonego sufitu 
z wypełnieniem dodatkowym z wełny 

kamiennej oraz zastosowaniem odpo-
wiednich wieszaków konstrukcyjnych. 
Tego rodzaju konstrukcje powinny być 
projektowane dla budynków w pobli-
żu szczególnie hałaśliwych miejsc np.  
w pobliżu lotnisk.
   Poniżej przedstawione zostały podstawo-
we rozwiązania konstrukcyjne dla których 
uzyskano wymagane parametry akustycz-
ne dla budynków w strefach normalnego 
i dużego ruchu komunikacyjnego.

Układ dachowych 
warstw konstrukcyjnych

 i ich grubość

Układ dachowych 
warstw konstrukcyjnych

 i ich grubość

Membrana PVC, 1,5 mm
Płyta PAROC ROB 60, 20 mm
Płyta PAROC ROS 30,  80 mm
Folia paroizolacyjna, 0,2 mm
Blacha stalowa,   gr. 0,88 mm
Membrana PVC, 1,5 mm
Płyta PAROC ROB 60, 20 mm
Płyta PAROC ROS 30, 100 mm
Folia paroizolacyjna, 0,2 mm
Blacha stalowa,   gr. 0,88 mm
Membrana PVC, 1,5 mm
Płyta PAROC ROB 60, 20 mm
Płyta PAROC ROS 30, 160 mm
Folia paroizolacyjna, 0,2 mm
Blacha stalowa,   gr. 0,88 mm
Membrana PVC, 1,5 mm
Płyta PAROC ROB 60, 20 mm
Płyta PAROC ROS 30, 230 mm
Folia paroizolacyjna, 0,2 mm
Blacha stalowa,   gr. 0,88 mm

Papa bitumiczna, 5,2 mm
Płyta PAROC ROS 50, 80 mm
Folia paroizolacyjna, 0,2 mm
Blacha stalowa,   gr. 0,88 mm
Papa bitumiczna, 5,2 mm
Płyta PAROC ROS 50, 120 mm
Folia paroizolacyjna, 0,2 mm
Blacha stalowa,   gr. 0,88 mm
Papa bitumiczna, 5,2 mm
Płyta PAROC ROS 50, 200 mm
Folia paroizolacyjna, 0,2 mm
Blacha stalowa,   gr. 0,88 mm

Wskaźnik 
izolacyjności 
akustycznej
Rw (C, Ctr)

Wskaźnik 
izolacyjności 
akustycznej
Rw (C, Ctr)

41 dB (-4, -9)

42 dB (-4, -11)

45 dB (-2, -9)

47 dB (-2, -7)

41 dB (-3, -9)

43 dB (-3, -10)

47 dB (-2, -7)

Współczynnik 
przenikania 

ciepła
U (W/m2K)

Współczynnik 
przenikania 

ciepła
U (W/m2K)

0,35

0,29

0,20

0,14

0,44

0,30

0,18
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Przy ocenie izolacyjności akustycznej 
stropów od dźwięków powietrznych  
i uderzeniowych nie wystarczy brać pod 
uwagę tylko konstrukcję podłogową. 
Przenoszenia dźwięków przez konstrukcje 
boczne (np. ściany) również wpływają na 
całkowitą izolacyjność akustyczną. Dlatego 
też najlepszym rozwiązaniem są tzw. podło-
gi pływające, gdzie 5 cm wylewka betono-
wa zastosowana bezpośrednio na płytach  
z wełny kamiennej PAROC SSB 1 nie kon-
taktuje się ze ścianami bocznymi i jest od 
nich oddzielona pasami krawędziowymi 
również z płyty PAROC SSB 1.

5. Izolacja akustyczna betonowych stropów 
między kondygnacjami budynku

grubość [mm] PAROC SSB 1

20
30
40
50

22
16
14
12

Sztywność dynamiczna produktu SD[MN/
m3], przy obciążeniu 200 kg/m2

Akustyka przegród budowlanych ■

   Na izolacyjność akustyczną od dźwięków 
uderzeniowych ma także wpływ wartość 
sztywności dynamicznej materiału izola-
cyjnego. Płyty PAROC SSB 1 posiadają 
bardzo dobre wartości tego parametru, 
decydującego o wytłumieniu drgań aku-
stycznych w materiale izolacyjnym.

W poniższych zestawieniach podano rozwiązania konstrukcyjne wraz z wartościami izolacyjności akustycznej od dźwięków 
powietrznych R’w i uderzeniowych L’n,w w dB.

F(a) - sufit podwieszany pod betonowym stropem z wypełnieniem z wełny kamiennej grubości 70 mm i płytami g-k 2 x 12,5 mm

Rodzaj stropu betonowego 
grubość i gęstość

Płyta pełna 200 mm 
(460 kg/m2)

Płyta pełna 250 mm 
(570 kg/m2)

Płyta pełna 200 mm 
(460 kg/m2)

Płyta kanałowa HD/F 120/27
(365 kg/m2)

Płyta pełna 160 mm
(370 kg/m2)

Konstrukcje o wartościach L’n,w w przedziale 31 - 45 dB

Konstrukcja betonowej podłogi 
pływającej

30 mm PAROC SSB 1 
+ 50 mm wylewka + F(a)

30 mm PAROC SSB 1
+ 50 mm wylewka

30 mm PAROC SSB 1
+ 50 mm wylewka

30 mm PAROC SSB 1 
+ 50 mm wylewka

30 mm PAROC SSB 1 
+ 50 mm wylewka

Wartość L’n,w
dB

31

37

40

42

43

Wartość R’w
dB

74

69

66

65

63

Całkowita grubość stropu 
z podłogą pływającą [mm]

376

330

280

350

240

Izolacja podłogi na stropie żelbetowym

1. ściana zewnętrzna, 2. pas krawędziowy PAROC 
SSB 1, 3. podłoga pływająca, 4. folia budowlana, 
5. płyta PAROC SSB 1, 6. strop żelbetowy

1
3

2

4

5
6
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PAROC POLSKA sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 4
62-240 Trzemeszno
Telefon +61 468 21 90
www.paroc.pl

A  M E M B E R  O F  P A R O C  G R O U P

Informacje podane w niniejszym folderze stanowią jedyną i obszerną wersję opisu wyrobu i jego właściwości 
technicznych. Treść tego folderu nie oznacza jednakże udzielenia gwarancji handlowej. Jeżeli produkt zostanie 
użyty w sposób nie sprecyzowany w niniejszym folderze, nie możemy zagwarantować jego trwałości i przydatności w 
danym zastosowaniu, chyba, że została ona przez nas wyraźnie potwierdzona na życzenie klienta. Niniejszy folder 
zastępuje wszystkie foldery publikowane wcześniej. Ze względu na nieustanny rozwój naszych produktów zastrzegamy 
sobie prawo do wprowadzania zmian w folderach bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie. 
PAROC oraz czerwono-białe paski są zarejestrowanym znakiem handlowym Paroc Polska sp.z o.o.
© Paroc Group 2012

Paroc Group to jeden z wiodących producentów wyrobów i rozwiązań 
izolacyjnych z wełny kamiennej w Europie. Oferta Paroc obejmuje izolacje 
budowlane, techniczne, dla przemysłu stoczniowego, płyty warstwowe z rdzeniem 
ze strukturalnej wełny kamiennej oraz izolacje akustyczne. Posiadamy zakłady 
produkcyjne w Finlandii, Szwecji, Polsce, Wielkiej Brytanii i na Litwie. Nasze spółki 
handlowe oraz przedstawicielstwa rozsiane są po 13 krajach Europy.

Izolacje Budowlane Paroc to szeroka gama wyrobów 
i rozwiązań do zastosowań w tradycyjnym budownictwie. 
Izolacje budowlane wykorzystywane są jako izolacja 
termiczna, ogniochronna i akustyczna ścian zewnętrznych, 
dachów, podłóg, piwnic, stropów międzykondygnacyjnych  
oraz ścian działowych.

W ofercie produktów do Izolacji Budowlanych dostępne 
są także dźwiękochłonne płyty do sufitów podwieszanych 
i paneli ściennych, stosowanych wewnątrz pomieszczeń 
o wysokich wymaganiach akustycznych jak również do 
ochrony przed hałasem maszynowym.

Izolacje Techniczne Paroc stosowane są jako izolacja 
termiczna, ogniochronna oraz akustyczna w technologii 
budowlanej, urządzeniach przemysłowych, instalacjach 
rurowych i przemyśle stoczniowym.

Ognioodporne Płyty Warstwowe Paroc to lekkie 
płyty warstwowe z rdzeniem z wełny kamiennej pokryte po 
obydwu stronach blachą stalową. Płyty warstwowe Paroc 
stosowane są do budowy fasad, ścian działowych oraz 
sufitów w obiektach użyteczności publicznej, handlowych 
oraz przemysłowych.


