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Gips w budownictwie  TEMAT WYDANIA

Izolacyjnoæ akustyczna cian
z bloków gipsowych VG-ORTH

U

zyskanie komfortu akustycznego w budynku wymaga zastosowania pomiêdzy pomieszczeniami przegród o odpowiedniej izolacyjnoci akustycznej.
Metody badania izolacyjnoci akustycznej objête s¹ nastêpuj¹cymi normami europejskimi:
• PN-EN 20140-3 Akustyka. Pomiary
izolacyjnoci akustycznej w budynkach
oraz izolacyjnoci akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnoci od dwiêków powietrznych elementów budowlanych;
• EN-ISO 717-1 Akustyka. Ocena
izolacyjnoci akustycznej w budynkach oraz izolacyjnoci akustycznej
elementów budowlanych  izolacyjnoæ od dwiêków powietrznych.
O ile metody pomiaru izolacyjnoci
akustycznej oraz wyznaczania jednoliczbowych wskaników izolacyjnoci
zosta³y ujednolicone w ramach Unii
Europejskiej, o tyle wymagania dotycz¹ce wielkoci tych wskaników le¿¹
w gestii poszczególnych pañstw
cz³onkowskich. Kraje nienale¿¹ce do
UE maj¹ oczywicie odrêbne przepisy
w tej dziedzinie.

Opis technologii
ciany dzia³owe z bloków gipsowych maj¹ bardzo dobr¹ izolacyjnoæ akustyczn¹, co zosta³o potwierdzone badaniami wykonanymi przez
firmê VG-ORTH POLSKA. W³aciwoci dwiêkoizolacyjne tych cian zale¿ne s¹ od przyjêtego wariantu przegrody (pojedyncza lub warstwowa),
gruboci zastosowanych bloków oraz
ich gêstoci objêtociowej.
System cian dzia³owych z bloków
gipsowych VG-ORTH znajduje zastosowanie w obiektach mieszkalnych,
biurowych, hotelach, szko³ach itp.
W sk³ad systemu wchodz¹:
¡ bloki (p³yty) gipsowe o wymiarach: 500 mm (wysokoæ), 666 mm
(d³ugoæ) i 60, 80 oraz 100 mm (gruboæ), ³¹czone na wpust i pióro (rysunek 1). Zak³ad VG-ORTH w Jaworz-

nie produkuje obecnie dwa rodzaje bloków: zwyk³e oraz wodoodporne  stosowane w pomieszczeniach o podwy¿szonej wilgotnoci. W³aciwoci techniczne bloków VG-ORTH odpowiadaj¹ wymaganiom normy zharmonizowanej
PN-EN 12859 P³yty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badañ;
Rys. 2. Po³¹czenie elastyczne ciany z p³yt
gipsowych VG-ORTH ze stropem z zastosowaniem przek³adki z korka prasowanego

Rys. 1. Blok gipsowy VG-ORTH

¡ kleje gipsowe, s³u¿¹ce do monta¿u p³yt, produkowane równie¿
w dwóch rodzajach: do ³¹czenia bloków zwyk³ych oraz do ³¹czenia bloków wodoodpornych. Wyroby te produkowane s¹ zgodne ze zharmonizowan¹ norm¹ PN-EN 12860 Kleje gipsowe do p³yt gipsowych. Definicje,
wymagania i metody badañ;
¡ przek³adki elastyczne z korka
prasowanego i z tamy bitumicznej, których zadaniem jest podniesienie izolacyjnoci akustycznej
przegrody (nawet o 3 dB), a tak¿e
zapobieganie pêkniêciom ciany
wskutek dzia³ania na ni¹ obci¹¿eñ
pochodz¹cych od konstrukcji nonej
budynku. Schemat po³¹czenia elastycznego ciany z p³yt gipsowych
VG-ORTH z wykorzystaniem tamy
z korka prasowanego przedstawiono
na rysunku 2.

W³aciwoci akustyczne
cian z bloków gipsowych
Badania izolacyjnoci akustycznej cian z bloków gipsowych
VG-ORTH, wykonane na zlecenie

producenta w Zak³adzie Akustyki
ITB w 2003 r. i w 2006 r., wykaza³y,
¿e przegrody te spe³niaj¹ wymagania zawarte w normie PN-B-02151-3
Akustyka budowlana. Ochrona przed
ha³asem w budynkach  izolacyjnoæ
akustyczna przegród w budynkach
oraz izolacyjnoæ akustyczna elementów budowlanych. Wyniki badañ izolacyjnoci akustycznej ró¿nych wariantów przegród z bloków gipsowych podano w tabeli.

Badania izolacyjnoci
akustycznej ciany z bloków
o podwy¿szonej gêstoci
W wyniku poszerzania rynków zbytu pojawi³a siê koniecznoæ dostosowania w³aciwoci przegród do przepisów przyjêtych w innych krajach
europejskich. W przypadku Republiki
Czeskiej minimalna izolacyjnoæ akustyczna cian w budynkach mieszkalnych wynos,i zgodnie z norm¹
CSN 73 0532:
¡ Rw = 42 dB w przypadku przegród
oddzielaj¹cych od siebie pomieszczenia w tym samym lokalu mieszkalnym;
¡ Rw = 52 dB w przypadku przegród oddzielaj¹cych od siebie s¹siednie lokale mieszkalne.
Wymagania dotycz¹ce cian oddzielaj¹cych od siebie s¹siednie
lokale mieszkalne s¹ spe³nione
przez wszystkie warianty cian
warstwowych VG-ORTH (tabela 1,
poz. 3  5). Izolacyjnoæ cian pojedynczych (tabela 1, poz. 1  2) oka10 2006 (nr 410)
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Wyniki badañ izolacyjnoci akustycznej cian dzia³owych VG-ORTH
wg badañ wykonanych w Zak³adzie Akustyki ITB w 2003 r. i w 2006 r
Schemat ciany

Opis ciany

Gruboæ Masa poJednoliczbowe wskaniki
ciany wierzch- izolacyjnoci akustycznej [dB]
[mm]
niowa
wskanik
ciany
widmowy
izolacyj[kg/m2]
wskanik
noci akusadaptacyjny C
tycznej
(dla dwiêków
w³aciwej
bytowych)
Rw

CIANY POJEDYNCZE
1. ciana pojedyncza z bloków gipsowych VG-ORTH
gruboci 80 mm i gêstoci
objêtociowej 900 kg/m3

80

72

39

-1

2. ciana pojedyncza z
³yt gipsowych VG-ORTH
gruboci 100 mm i gêstoci
objêtociowej 900 kg/m3

100

90

41

-1

CIANY WARSTWOWE
3. ciana warstwowa:
blok gipsowy VG-ORTH
gruboci 80 mm i gêstoci
objêtociowej 900 kg/m3
we³na mineralna gruboci
50 mm gêstoci objêtociowej 65 kg/m3
pustka powietrzna 10 mm
blok gipsowy VG-ORTH
gruboci 80 mm i gêstoci
objêtociowej 900 kg/m3

220

150

54

-1

4. ciana warstwowa:
blok gipsowy VG-ORTH
gruboci 100 mm gêstoci objêtociowej 900 kg/m3
we³na mineralna gruboci
50 mm i gêstoci objêtociowej 65 kg/m3
pustka powietrzna 10 mm
blok gipsowy VG-ORTH
gruboci 80 mm i gêstoci
objêtociowej 900 kg/m3

240

170

56

-1

5. ciana warstwowa:
blok gipsowy VG-ORTH
gruboci 100 mm gêstoci
objêtociowej 900 kg/m3
we³na mineralna gruboci
50 mm i gêstoci objêtociowej 65 kg/m3
pustka powietrzna 10 mm
blok gipsowy VG-ORTH
gruboci 100 mm i gêstoci
objêtociowej 900 kg/m3

260

za³a siê jednak niewystarczaj¹ca
w Republice Czeskiej w przypadku
cian oddzielaj¹cych od siebie pomieszczenia w tym samym lokalu
mieszkalnym. W zwi¹zku z tym, ¿e
zastosowanie cian warstwowych
by³oby ekonomicznie nieuzasadnione, producent zdecydowa³ siê
przeprowadziæ badania laboratoryjne izolacyjnoci akustycznej
pojedynczej ciany z bloków gipsowych o gêstoci 1200 kg/m3.
Norma PN-EN 12859 P³yty gipsowe.
Definicje, wymagania i metody ba-
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dañ zalicza te bloki do wyrobów
o du¿ej gêstoci (kategoria ta obejmuje bloki o gêstoci 1100  1500 kg/m3).
Badania przeprowadzono w akredytowanym laboratorium akustycznym w Pradze, posiadaj¹cym certyfikat akredytacji nr CIA, c. 1007.5,
nale¿¹cym do Centrum In¿ynierii
Budowlanej S.A., bêd¹cym Europejsk¹ Jednostkê Notyfikowan¹
o nr. 1390.
Badana ciana zosta³a wykonana
zgodnie z technologi¹ zalecan¹ przez
producenta. Monta¿ ciany rozpoczê-

to od przyklejenia przek³adek elastycznych z korka prasowanego do
krawêdzi otworu badawczego. Bloki
u³o¿ono wpustem do góry, dlatego
pióra pierwszej warstwy ciêto za pomoc¹ rêcznej pi³y. Pionowe i poziome
spoiny miêdzy blokami szczelnie wype³niono klejem gipsowym. Wykonuj¹c ostatni¹ warstwê, ciêto bloki
ukonie w ten sposób, aby pomiêdzy
cian¹ a górn¹ czêci¹ ramy stanowiska badawczego (z przyklejon¹ tam¹
korkow¹) powsta³a szczelina szerokoci ok. 1  3 cm. Powsta³¹ w ten sposób przestrzeñ szczelnie wype³niono
zapraw¹ gipsow¹. Powierzchniê ciany pokryto cienk¹ warstw¹ szpachli
gipsowej VG-ORTH.
Badania wykonano zgodnie z norm¹ EN ISO 140-3 i na ich podstawie,
wg normy EN ISO 717-1, obliczono
wskaniki izolacyjnoci akustycznej
Rw (C; Ctr) dB. Izolacyjnoæ akustyczna w³aciwa badanej ciany wynios³a Rw (C; Ctr) = 44 (-1; -5). Wyniki
badañ zawarto w raporcie nr c. 1650.

Wnioski
Porównuj¹c wyniki wczeniejszych
badañ z wynikami uzyskanymi w laboratorium akustycznym w Pradze,
stwierdzono, ¿e wskanik izolacyjnoci akustycznej Rw cian z bloków gipsowych gruboci 100 mm jest
w przypadku ciany z p³yt o gêstoci objêtociowej 1200 kg/m3 wy¿szy o 3 dB w porównaniu ze cian¹
z bloków o gêstoci objêtociowej
900 kg/m3.
ciany z bloków VG-ORTH o gêstoci objêtociowej 1200 kg/m3 spe³niaj¹ wymagania normowe obowi¹zuj¹ce w Republice Czeskiej w przypadku przegród oddzielaj¹cych od siebie pomieszczenia w tym samym lokalu mieszkalnym. Zosta³ wiêc osi¹gniêty
cel postawiony przez producenta, jakim by³o dostosowanie w³aciwoci
technicznych cian z bloków gipsowych do przepisów przyjêtych w tym
kraju.
Dziêki wykonaniu badañ wielu wariantów przegród znacznie poszerzono mo¿liwoæ zastosowania cian
z bloków gipsowych VG-ORTH na
rynku krajowym oraz w innych pañstwach Unii Europejskiej.
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