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1. Wstęp

W ostatnich latach pojawiła się nowa idea w podejściu do oszczędzania energii we współ-
czesnym budownictwie – dom energooszczędny, dom pasywny czy też wręcz dom zeroenerge-
tyczny. Wychodząc naprzeciw tej idei, pojawiły się nowe technologie budowania domów. Idea 
ta znajduje również swoje odzwierciedlenie w przepisach. Tym samym wiele mówi się o tym, 
jak powinny być skonstruowane ściany budynku, aby straty ciepła były jak najmniejsze, i jak 
najmniej energii zużyć na ogrzanie budynku. Niewiele jednak mówiło się do tej pory o tym, w 
jaki sposób dobór przegród pod względem wymagań termicznych wpływa na ich właściwości 
akustyczne. Pierwsze analizy relacji pomiędzy izolacyjnością termiczną a akustyczną prze-
prowadzone na Politechnice Krakowskiej w latach 2006–2009 [1, 2] pokazały istnienie takiej 
zależności dla ścian jednowarstwowych, zwłaszcza o podobnej budowie (Rys.1). Niestety, z 
uwagi na niedostępność w tamtych latach większej liczby wyników badań izolacyjności aku-
stycznej ścian warstwowych, nie udało się rozszerzyć zidentyfikowanej zależności poza ścia-
ny jednowarstwowe. Zmiana przepisów w zakresie wymaganego poziomu współczynnika U, 
która miała miejsce w 2009 r., spowodowała, że zastosowanie ścian jednowarstwowych zostało 
bardzo mocno ograniczone. W ich miejsce stosowane są obecnie ściany warstwowe, w których 
za właściwości cieplne odpowiada warstwa materiału izolacji termicznej (styropianu lub weł-
ny mineralnej), natomiast część masywna ściany pełni pozostałe funkcje (konstrukcyjną, aku-
styczną, osłonową, etc.). W tej sytuacji szczególnie ważna wydaje się ponowna próba identyfi-
kacji wpływu izolacyjności termicznej ścian na ich właściwości akustyczne. Zwłaszcza, że w 
ostatnich latach pojawiły się nowe badania izolacyjności akustycznej ścian warstwowych, wy-
konane między innymi na Politechnice Śląskiej [3] oraz w Instytucie Techniki Budowlanej [4], 
oraz szereg nowych rozwiązań materiałowych ścian jednowarstwowych (pustaki typu AKU).

Rys.1. Zależność pomiędzy oporem cieplnym, a wskaźnikiem ważonym izolacyjności akustycznej 
właściwej Rw dla ścian z pustaków ceramicznych i ceramiki poryzowanej o grubościach 25~45cm; 

Fig.1. Relation between partition thermal resistance and sound insulation Rw for partitions made of 
ceramic and porous hollow blocks 25~45cm trick;

linia regresji / regression line: 
y [dB] = 54,5 – 2,7 * x [m2*K/W]
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2. Parametry charakteryzujące izolacyjność termiczną i akustyczną przegrody

Do porównania właściwości akustycznych i cieplnych ścian konieczne jest znalezienie 
takich parametrów, które będą odpowiednie równocześnie dla obu właściwości. 

Do oceny izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, w przypadku ścian 
zewnętrznych stosuje się parametr RA2, gdyż uwzględnia on widmo typowego hałasu ze-
wnętrznego. Pomocnym będzie również parametr Rw, który odnosi się do hałasu o równym 
poziomie w poszczególnych częstotliwościach. 

W przypadku izolacyjności termicznej można użyć jednego z kilku parametrów, z któ-
rych każdy charakteryzuje właściwości cieplne ściany. Są to:
 – współczynnik przewodzenia ciepła λ, λdeklarowane lub λobl [W/m*K]
 – opór cieplny warstwy R lub całej przegrody RT [m

2*K/W]
 – współczynnik przenikania ciepła U, UC [W/m2*K]

Izolacyjność akustyczna ścian masywnych podlega w większości przypadków tzw. pra-
wu masy i zależy przede wszystkim od ich masy powierzchniowej, czyli jest funkcją gęsto-
ści materiału i grubości ściany. Tak jak na izolacyjność akustyczną przegrody decydujący 
wpływ ma jej masa powierzchniowa, tak parametrem decydującym o właściwościach ter-
moizolacyjnych, jest współczynnik przewodzenia ciepła. Jeśli przyjmiemy jako wspólny 
mianownik grubość ściany, odpowiednikiem dla izolacyjności akustycznej, w zakresie wła-
ściwości cieplnych, będzie opór cieplny, który jest zależny od współczynnika przewodzenia 
ciepła i grubości ściany [1].

3. Ściany zewnętrzne

Najprostszy podział ścian zewnętrznych, z uwagi na sposób ich wykonania, wygląda 
następująco:
 – Ściany jednowarstwowe, gdzie warstwa nośna ściany stanowi równocześnie barierę ter-

miczną i akustyczną;
 – Ściany dwuwarstwowe – na parametry cieplne takiej konstrukcji ma wpływ przede 

wszystkim właściwości termoizolacji, natomiast na izolacyjność akustyczną – głównie 
właściwości warstwy nośnej;

 – Ściany trój- lub wielowarstwowe, zbudowane jak dwuwarstwowe, lecz warstwa termo-
izolacji jest osłonięta od zewnątrz warstwą elewacyjną, a w przypadku odsunięcia war-
stwy elewacyjnej od termoizolacji mamy do czynienia ze szczeliną powietrzną, czyli ścia-
ną czterowarstwową; na parametry termiczne konstrukcji wielowarstwowych mają wpływ 
przede wszystkim właściwości cieplne poszczególnych warstw, natomiast na akustykę – 
zarówno właściwości warstwy nośnej, jak i innych warstw.

4. Ściany jednowarstwowe

W tabeli 1 zestawiono parametry techniczne masywnych ścian jednowarstwowych. Dla 
każdego typu ściany podano jej grubość, masę powierzchniową, opór cieplny oraz izolacyj-
ność akustyczną wyrażoną wskaźnikami Rw i RA2.
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T a b e l a  1

Zestawienie parametrów technicznych zewnętrznych ścian masywnych [1, 6, 8]

Lp. Nazwa Grubość d Masa m’ Opór cieplny R Izolacyjność akustyczna 

  [cm] [kg/m2] [m2*K/W] RW [dB] RA2[dB]
1 cegła pełna 25 450 0,325 53 48
2 cegła kratówka 25 312 0,568 48 44
3 beton keramzytowy 16 256 0,178 52 48
4 beton keramzytowy 21 336 0,233 55 51
5 beton 15 360 0,088 56 51
6 beton 16 384 0,094 57 52
7 beton 18 432 0,106 59 54
8 beton 20 480 0,118 60 55
9 beton 22 528 0,129 61 56
10 cegła silikatowa drążona 24 385 0,320 56 51
11 cegła poryzowana 25 203 0,800 53 49
12 cegła poryzowana 30 237 1,291 51 47
13 cegła poryzowana 38 288 2,687 47 43
14 cegła poryzowana 44 322 3,090 47 43
15 cegła poryzowana 50 356 3,282 50 46
16 beton komórkowy 1,5/0,35 24 84 2,526 43 38
17 beton komórkowy 2,0/0,45 24 108 1,920 46 41
18 beton komórkowy 6,5/0,70 24 158 1,200 51 46
19 beton komórkowy 1,5/0,35 36,5 128 3,842 48 43
20 beton komórkowy 2,0/0,45 36,5 153 2,920 50 45
21 beton komórkowy 6,5/0,70 36,5 241 1,825 55 50
22 blok silikatowy drążony 25 369 0,333 56 49
23 bloczek keramzytowy 18 344 0,247 58 53
24 pustak keramzytowy 24 244 1,171 48 45
25 pustak keramzytowy 36,5 288 2,433 47 44
26 beton komórkowy 700 zaprawa cem.-wap. 24 160 0,686 46 43
27 beton komórkowy 500 zaprawa termiczna 24 120 1,412 47 41
28 beton komórkowy 500 zaprawa termiczna 36 185 2,118 49 43
29 pustak poryzowany P+W 25 198 0,625 53 48
30 pustak poryzowany P+W 30 244 0,811 52 49
31 pustak poryzowany P+W 38 301 1,810 49 46
32 pustak poryzowany P+W 44 346 2,200 48 45
33 pustak MAX 18,8 180 0,409 52 47
34 pustak MAX 28,8 263 1,371 51 49
35 pustak MAX 220 28,8 194 1,5 51 49
36 pustak TH-18,8 P+W 18,8 128 0,65 49 45
37 pustak TH-25 P+W 25 171 0,86 53 48
38 pustak TH-25 AKU 25 150* 0,32 61 55
39 pustak TH-30 P+W 30 208 1,58 52 49
40 pustak TH-38 P+W 38 272 2,45 49 46
41 pustak poryzowany 25 AKU 25 466 0,27 60 53
42 pustak poryzowany 25/30 AKU 25 339 0,53 55 52
43 pustak poryzowany 25/37,5 AKU 25 300 0,79 55 52
44 bloczek silikatowy 25 467,5 0,25 60 55
45 cegła karamzytowa 24 192 1,613 48  
46 cegła karamzytowa 30 240 1,923 49  
47 cegła karamzytowa 36,5 292 2,326 50  

*wartość bez wypełnienia betonem
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Zależności pomiędzy izolacyjnością akustyczną a termiczną dla ścian jednowarstwowych
Na rysunkach 2 i 3 w sposób graficzny zobrazowano jak zmienia się izolacyjność aku-

styczna wyrażona wskaźnikami RW i RA2 wraz ze wzrostem masy powierzchniowej dla 
wszystkich materiałów podanych w Tabeli 1.

Na rysunku 4 zobrazowano jak zmienia się opór cieplny R ze wzrostem masy powierzch-
niowej dla wszystkich materiałów ujętych w Tabeli 1.

Na podstawie powyższych wykresów można zauważyć, że korelacja liniowa pomiędzy 
masą a oporem cieplnym jest niska (na poziomie -0,42) (rys. 4), natomiast korelacja liniowa 
pomiędzy izolacyjnością akustyczną (wyrażoną wskaźnikami RW i RA2) i masą powierzch-
niową jest lepsza (na poziomie 0,65) (rys. 2 i 3). Analizując zależności przedstawione na ry-
sunkach 2–4, należy stwierdzić, że opór cieplny ściany rośnie wraz ze spadkiem izolacyj-
ności akustycznej. Na rysunkach 5 i 6 pokazano bezpośrednią zależność pomiędzy oporem 
cieplnym ściany, a jej izolacyjnością akustyczną. 

Rys. 2. Wykres zależności wartości wskaźnika 
ważonego izolacyjności akustycznej właściwej 

RW od masy powierzchniowej

Fig. 2. Relation between partition sound 
insulation RW and surface mass

Rys. 3. Wykres zależności wartości wskaźnika 
oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA2 

od masy powierzchniowej

Fig. 3. Relation between partition sound 
insulation RA2 and surface mass

Rys. 4. Wykres zależności 
oporu cieplnego R 

od masy powierzchniowej

Fig. 4. Relation between partition thermal 
resistance and surface mass

Rys. 5. Wykres zależności oporu cieplnego R 
od wartości wskaźnika ważonego izolacyjności 

akustycznej właściwej RW 

Fig. 5. Relation between partition thermal 
resistance R and sound insulation RW
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Jak można zaobserwować, w obu powyższych przypadkach widać wyraźną, ujemną ko-
relację oporu cieplnego do izolacyjności akustycznej. Ponieważ obowiązujące normy zale-
cają ocenę właściwości akustycznych ścian zewnętrznych według parametru RA2, warto za-
uważyć obniżenie wartości RA2 w stosunku do Rw o średnio 5 dB. 

Jeszcze lepszą korelację ujemną pomiędzy oporem cieplnym a izolacyjnością akustycz-
ną można uzyskać dla ścian o zbliżonej grubości (25–45cm) i rodzaju (ceramika, pustaki 
ceramiczne, poryzowane i keramzytowe). Pokazano ją na rysunkach 7 i 8. Grupę tę posze-
rzono w stosunku do [1] o kolejnych 7 konstrukcji, w tym o nowe rodzaje pustaków poryzo-
wanych oraz keramzytowych (dane pokazane na rysunkach 7 i 8 dotyczą pozycji nr 1, 11-14, 
29-32, 34-35, 37, 39-40, 46-47 z tabeli 1).

Rys. 6. Wykres zależności oporu cieplnego 
R od wskaźnika oceny izolacyjności 

akustycznej właściwej RA2 

Fig. 6. Relation between partition thermal 
resistance R and sound insulation RA2

Rys. 7. Wykres zależności oporu cieplnego R od 
izolacyjności akustycznej (wyrażonej wartością 
wskaźnika RW) dla ścian z ceramiki i pustaków 

(grubości 25-45cm) 

Fig. 7. Relation between partition thermal 
resistance R and sound insulation RW for 

partitions made of ceramic and porous hollow 
blocks 25~45cm trick

Rys. 8. Wykres zależności oporu cieplnego R od izolacyjności akustycznej 
(wyrażonej wartością wskaźnika RA2) dla ścian z ceramiki i pustaków (grubości 25–45cm)

Fig. 8. Relation between partition thermal resistance R and sound insulation RA2 
for partitions made of ceramic and porous hollow blocks 25~45cm trick
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Analiza regresyjna pokazała dla takiej grupy konstrukcji bardzo mocną, ujemną korela-
cję (r = -0,93, SD = 0,79 dB) pomiędzy izolacyjnością akustyczną RW a oporem cieplnym R, 
którą można opisać wzorem:

Wzór (1) jest praktycznie identyczny z relacją zidentyfikowaną w [1], a pokazaną na rysunku 1.
W przypadku parametru RA2 relacja jest nieznacznie słabsza niż w przypadku RW 

(r = -0,83, SD = 1,27 dB), lecz nadal bardzo wyraźna. 
Jest to potwierdzeniem, że dla zbliżonego rodzaju materiałów o podobnym zakresie gru-

bości wzrost oporu cieplnego materiału powoduje wyraźny spadek izolacyjności akustycznej.
Istotny wpływ na izolacyjność akustyczną ma układ drążeń [5]. Możemy wyodrębnić 

dwie grupy drążeń: 
 – o przekroju zbliżonym do kwadratu i prostokątne ułożone dłuższym bokiem prostopadle 

do powierzchni ściany,
 – rombowe oraz prostokątne ułożone naprzemiennie, równolegle do powierzchni przegrody.

T a b e l a  2

Izolacyjność akustyczna ścian z elementów drążonych z ceramiki poryzowanej, łączonych na pióro - wpust 
(zaprawa w spoinach cem.-wap.), tynkowanych – przykłady na podstawie badań Zakładu Akustyki ITB 
(wartości uzyskane przy różnych wymiarach drążeń, elementy pochodzące od różnych producentów) [5]

Rodzaj i układ drążeń
Grubość ściany 

(bez tynku) 
[cm]

Masa 
powierzchniowa 

[kg/m2]

Izolacyjność 
akustyczna [dB]

RW RA1 RA2

prostokątne prostopadłe do powierzchni 
ściany

11,5 120 48 47 44

18,8 170 51 50 47

24 210 52 51 48

25 230 53 52 49

25 240 54 52 49

28,8 308 55 54 51

prostokątne równoległe do powierzchni ściany
30 260–280 48–51 46–49 44–47

44 340 48 47 45

rombowe równoległe do powierzchni ściany
38 340 47 45 43

50 400 50 48 46

Analizując powyższą tabelę, można zauważyć wyraźny wzrost izolacyjności akustycz-
nej wraz ze wzrostem masy powierzchniowej ściany w obrębie jednego układy drążeń. 

Ponadto zauważyć można, że pustaki o układzie szczelin prostokątnym prostopadłym 
do powierzchni ściany mają lepszą izolacyjność akustyczną niż te z drążeniami prostokąt-
nymi i rombowymi równoległymi do powierzchni ściany przy tej samej grubości ściany.

54,5 2,5* (1)y x= -
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Drążenia [1, 5]:
1. O przekroju zbliżonym do kwadratu i prostokątne ułożone dłuższym bokiem prostopadle 

do powierzchni ściany:
 – nie powodują powstawania zjawisk rezonansowych,
 – mają lepszą izolacyjność akustyczną,
 – mają gorszą izolacyjność termiczną.

2. Rombowe oraz prostokątne ułożone naprzemiennie, równolegle do powierzchni przegrody:
 – powodują zjawiska rezonansowe,
 – mają lepszą izolacyjność termiczną,
 – mają gorszą izolacyjność akustyczną.

5. Ściany dwuwarstwowe

Nasuwa się pytanie: jaki wpływ ma dodatkowa warstwa izolacji termicznej na izolacyj-
ność akustyczną? Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista. Poprzez dołożenie warstwy 
termoizolacji tworzy się układ wielowarstwowy. Pojawia się wiele dodatkowych czynników 
mających istotny wpływ na izolacyjność akustyczną (związanych zarówno z częstotliwo-
ścią rezonansową całego układu, właściwościami materiałowymi poszczególnych warstw, 
jak i technologią i jakością ich łączenia).

Na rysunku 9 i 10 przedstawiono relacje pomiędzy izolacyjnością akustyczną RW i RA2 a 
oporem cieplnym R dla ścian z tabeli 3 bez i z ociepleniem wykonanym metodą „lekką-mo-
krą” przy użyciu styropianu EPS oraz wełny lamelowej.

We wszystkich rozważanych przypadkach:
 – po zastosowaniu ocieplenia w postaci tradycyjnego styropianu EPS zaobserwowano spa-

dek izolacyjności akustycznej RA2 o 1 do 5 dB,

Rys. 9. Wykres zależności oporu cieplnego 
R od izolacyjności akustycznej (wyrażonej 

wartością wskaźnika RW) dla ścian 
z tabeli 3 bez i z ociepleniem

Fig. 9. Relation between partition thermal 
resistance R and sound insulation RW for Tab. 3

Rys. 10. Wykres zależności oporu cieplnego 
R od izolacyjności akustycznej (wyrażonej 

wartością wskaźnika RA2) dla ścian 
z tabeli 3 bez i z ociepleniem

Fig. 10. Relation between partition thermal 
resistance R and sound insulation RA2 for Tab.3
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 – po zastosowaniu ocieplenia w postaci tradycyjnej wełny mineralnej (lamelowej) spadek 
izolacyjności akustycznej RA2 o 2 do 3 dB.
Wzrost izolacyjności akustycznej jest przypuszczalnie możliwy w przypadku zastoso-

wania styropianu elastycznego bądź też wełny mineralnej dwugęstościowej. Optymistycz-
nie prezentuje się też zastosowanie izolacji transparentnej.

T a b e l a  3

Zestawienie parametrów technicznych zewnętrznych ścian bez oraz z ociepleniem [4, 8]

Lp. Ściana Grubość 
[cm]

Izolayjność 
akustyczna [dB]

Opór cieplny 
R 

[m2*K/W]RW RA1 RA2

1 ściana z cegły poryzowanej otynkowanej 
jednostronnie 38 48 48 46 2,687

1.1 ściana j.w. + ocieplenie 10 cm styropianu EPS 48 48 47 45 5,187

1.2 ściana j.w. + ocieplenie 10 cm wełny lamelowej 48 50 48 44 5,187

2 ściana z betonu komórkowego 25 48 46 43 1,746

2.1 ściana j.w. +  10 cm styropianu EPS + tynk 3 mm 35 44 43 41 4,246

2.2 ściana j.w. + 8 cm wełny lamelowej + tynk 3 mm 33 44 43 41 3,908

2.1 ściana j.w. + 10 cm styropianu elast. + tynk 3 mm 35 48 47 44 3,968

3 ściana z ceramiki drążonej (pustak MAX) 19 46 45 43 0,440

3.1 ściana j.w. + 15 cm wełny lamelowej + tynk 3 mm 34 44 43 40 4,494

4 ściana z bloczków drążonych wapienno-
piaskowych 24 52 51 47 0,393

4.1 ściana j.w. + 15 cm styropianu EPS + tynk 2 mm 39 47 47 43 4,143

4.2 ściana j.w. + 15 cm styropianu EPS PLUS + tynk 
2 mm 39 53 50 44 5,232

4.3 ściana j.w. + 15 cm izolacja transparentna 39 53 53 49 2,268

5 ściana z pustaków ceramicznych drążonych 
MEGA-MAX P+W 24 45 45 42 0,991

5.1 ściana j.w. + 15 cm styropianu EPS + tynk 2 mm 39 43 43 40 4,741

5.2 ściana j.w. + 15 cm styropianu EPS PLUS + tynk 
2 mm 39 47 45 41 5,83

5.3 ściana j.w. + 15 cm izolacja transparentna 39 50 50 46 2,866



480

6. Ściany wielowarstwowe

Tabela 4 przedstawia parametry techniczne dla ścian wielowarstwowych z pustaków ce-
ramicznych drążonych typu MAX bez i z ociepleniem wg badań Politechniki Śląskiej [6]. 
Z uwagi na niewielką liczbę dostępnych badań izolacyjności akustycznej ścian tego typu, 
trudno jest wyciągać ogólne wnioski. Warto jednak zwrócić uwagę na izolacyjność akustycz-
ną tradycyjnej ściany trójwarstwowej z niewentylowaną szczeliną powietrzną (pozycja 1.1). 
Przy oporze cieplnym wynoszącym R = 3,491 [m2*K/W] pozwalającym na spełnienie współ-
czesnych wymagań w zakresie izolacyjności termicznej (U<0,3 W/m2*K), ten rodzaj przegro-
dy charakteryzuje się najwyższą izolacyjnością akustyczną ze wszystkich omawianych. Jak 
widać tradycyjne rozwiązania, oprócz dobrych parametrów termicznych i trwałości (warstwa 
osłonowa z cegły klinkierowej) mogą oferować również bardzo dobrą izolację akustyczną.

T a b e l a  4

Zestawienie parametrów technicznych ścian wielowaststwowych [7]

Lp. Ściana Grubość 
[cm]

Izolacyjność akust. 
[dB]

Opór cieplny 
R 

[m2*K/W]
RW RA1 RA2

1 ściana z pustaków ceram. drążonych MEGA-MAX 
P+W 24 45 45 42 0,991

1.1 ściana j.w. + ocieplenie 10 cm wełny mineralnej + 
pustka powietrzna 3 cm + cegła klinkierowa 12 cm 49 71 69 64 3,491

1.2 ściana j.w. + ocieplenie 15 cm BSP Brecket System 
URSA okładzina z płyt HPL (małe płyty) 39 63 62 59 5,241

1.3 ściana j.w. + ocieplenie 15 cm BSP Brecket System 
URSA okładzina z płyt HPL (duże płyty) 39 66 65 60 5,241

1.4 ściana j.w. + ocieplenie 15 cm BSP Brecket System 
PAROC okładzina z płyt HPL (duże płyty) 39 69 68 62 5,277

7. Wnioski

Na podstawie wyników badań i informacji przedstawionych w artykule stwierdzić należy, 
że określenie relacji pomiędzy izolacyjnością akustyczną a izolacyjnością termiczną w ścia-
nach nie jest sprawą prostą. W artykule ze względu na brak możliwości bezpośredniego po-
równania izolacyjności akustycznej będącej funkcją częstotliwości z oporem cieplnym, sku-
piono się na określeniu zależności pomiędzy oporem cieplnym a wartością wskaźników RW 
i RA2. W przypadku przegród jednowarstwowych zależność taką, z większym lub mniejszym 
powodzeniem udało się określić (rys. 4–7). W zależności od rodzaju materiału, z którego wy-
konana jest ściana, obserwowana ujemna korelacja pomiędzy oporem cieplnym a wskaźnika-
mi RW i RA2 ma różny poziom (silniejsza lub słabsza w zależności od grupy materiałów).
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W przypadku ścian z ociepleniem sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej. Oczywisty 
wzrost oporu cieplnego, który ma miejsce w przypadku zwiększania grubości termoizola-
cji, nie daje się powiązać prostą zależnością ze zmianą wartości wskaźników RW i RA2 (zmia-
ną izolacyjności akustycznej). Wpływ ocieplenia zależny jest nie tylko od rodzaju materia-
łu, z którego wykonana jest termoizolacja, ale także od sposobu jego mocowania (rodzaju 
systemu). Dla systemu ETICS obserwuje się spadek izolacyjności akustycznej wyrażonej 
wskaźnikiem RW o 2–5 dB i RA2 o 2–4 dB. Wyjątek stanowi rozwiązanie, w którym zasto-
sowana została odmiana modyfikowanego styropianu EPS. Dla tych rozwiązań ΔRW = 1–2 
(Tabela 3). Niestety ΔRA2 przyjmuje wartości ujemne, co oznacza, że w zakresie niskich 
i średnich częstotliwości przegroda ocieplona tym systemem będzie charakteryzować się 
niższą izolacyjnością od ściany bazowej (bez termoizolacji). 

Bardzo pozytywne wyniki w zakresie izolacyjności akustycznej uzyskano dla ścian 
wielowarstwowych (Tabela 4). Poprawa izolacyjności akustycznej wyrażona wskaźnikiem 
ΔRW i i ΔRA2 wacha się od 15–26 dB. Najbardziej spektakularny wzrost izolacyjności aku-
stycznej odnotowano dla ściany „tradycyjnej”. W tym przypadku jednak nie jest od spowo-
dowany zastosowaną warstwą termoizolacji, ale warstwą elewacyjną (Tabela 4, wiersz 1.1). 

Osobną grupę ociepleń stanowią izolacje przeźroczyste. Wyniki izolacyjności akustycz-
nej dla ścian ocieplonych w ten sposób wskazują na wzrost wskaźników ΔRW i ΔRA2 o 1–5 
dB (tabela 3, wiersz 4.3 i 5.3). Wyniki zależne są od rodzaju przegrody bazowej. Określenie 
zależności pomiędzy oporem cieplnym i izolacyjnością akustyczną wymaga jednak dla tej 
grupy przebadania większej ilości przegród.
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