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TZÚS Praha, s;.p., Centrální laboratoř,

1. Všeobecrně
Zjistit laboratorní vzduchovou neprůzvuónost základní stěny tl. 130 mm z monolitickéhrc

železobetonu. Základní stěna je specifikována v příloze protokolu č. 4. Dále zjistit zlepŠení
neprůzvučnosti základní stěny přídavnou konstrukcí č. '1 (omítka HAS|T Akustik tl. 15 mm),

jež je specifikována též v příloze protokolu ó. 5, Měření provést v l_aboratorních podmínkách
"o"r'ueát"lších cest šíření zvuku podle Čsn rru lso 10140-2 a Čsru EN lso 10140-4 při

dodržení áplikačních pravidel popsaných ČSru rru lSO 10140-1 a použití zkušebního zařízení
včetně měřícího zaříz.ení definovanérro ČsN EN lSO 10140-5.

2. Zkušební vzorek
Zkušební vzorek HAS|T Akustik byl dodán v originálním neporušeném balenÍ, ve zkuŠební
laboratoi'i č. 1O18.3 byl vzorek zaevidován dne 01.03.2017 pod ev. číslem VZ040171190
(Hasit Al<ustik).

3. Provedené zkoušky
Datum instalace vzorků: 01. 03. 2017 až 09. 03. 2017
Datum provedení zkoušek: 01. 03. 2017 základní stěna, 22.05,2017 základní stěna

s omítkou Hasit Akustik tl. 15 mm

Zkoušku provedl: Lukáš Rulf, technik fyzikálních faktorů

Provedené zkoušky (obecný zjednodušený název):

- stanovení laboratorní vzduchové neprůzvučnosti

Popis z:lkladní těžké stěny tl. 130 mm s objemovou hmotností 2500 kg/m3

Tloušt'ka celkem:
Zkušební plocha,

plošná hmotnost:

130 mm
10,1 m2

= 325 kglm2

ÚOaie deklarované výrobcem pro vzorek VZ040171190,,
Omítka Hasit Akustik
tl. 15 mm

objemová hmotnost zatvrdlé malty je 1.700 kg/m3, Difuze vodní páry s 25, Minimální

tloušťka omítky je 810 mm, na strop pak 8 mm.

Pro sklady viz Přílohu č. 3

Příprava vzorků a způsob instalace:
Měřené konstrukce (materiál na měřené konstrukce) dodal výrobce. Při přejímce vzorku byla
provedena vizuální kontrola typu výrobku dle předložené specifikace. SloŽení vzorku

bdpovídá uvedenému popisu. MÓntáž provedli pracovníciTZÚS Praha, s.p.

úoa.le o složení vzorku byly převzaty zpodkladů výrobce. Uváděné hmotnosti a ostatní
parámetry slouží pro kontrolní a dokumentační účely a mají pouze informativní charakter.
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zkušebrlí místnosti:
K1 (vysílací) aK2 (přijímací)

Technický popis zkoušky:
Měření bylo prováděno v laboratorních podmínkách bez vedlejších cest šíření zvuklt,
v dozvukových místnostech laboratoře stavební akustiky TZUS s,p. v Teplicích. Zvuková
izolace brylá měřena ve formě vzduchové neprůzvučnosti podle ČSru rru lSO 10140-2 a ČSru
EN lso 10140-4. Vyhodnocení výsledků bylo provedeno podle normy ČsN eru lso 717-1

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Čast 1,.

Vzduchová neprůzvučnost. Hlavním výsledkem zkoušky, který se objektivně vztahuje
k měřenti konstrukci je vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw.

Zkoušerrá konstrukce byla instalována ve zkušebním otvoru mezi vysílací a přijímací
dozvukclvou místností stanoveným technologickým postupem Vzduchová neprůzvučnost je
vyjádřena neprůzvučností R, která se uróí ze vztahu:

R: Lt - L.| l0 log{"A

Kde L1 je průměrná hladina akustického tlaku ve vysílací místnosti (dB)

L2 průměrná hladina akustického tlaku v přijímací místnosti (dB)

S plocl,ra zkoušené dělící konstrukce (m2)

A ekvivalentní pohltivá plocha přijímací místnosti (m2)

Určí lse ze změřené doby dozvuku podle vztahu:

VA=0,76-
T

V objern přijímací místnosti (m3)

T doba dozvuku přijímací místnosti (s)

Podstatou zkoušky je měření rozdílu hladin akustického tlaku ve vysílací a přijímací místnosti, při

činnosti zdrc:lje zvuku vyzařujícího širokopásmový šumový signál (bílý šum). Pohltivost v přijímací
místnosti se zohledňuje korekčním členem 10log (S/A), který byl stanoven z měření doby
dozvuku v přijímací míŠtnosti. Měření se provádělo v laboratorních podmínkách podle ČSru rrV
lso 140-3 vtřetinooktávových kmitočtových pásmech vrozsahu od 100 Hz do 5000 Hz.
Změřené, kmitočtově závislé hodnoty neprůzvučnosti R, byly porovnány s hodnotami směrné
křivky, defirrované vČstt EN lSO 717-1. Výsledkem vyhodnocení je jednočíselná veličina -
v ážená neprůzvučnost Rw.
Dále byly určeny faktory přizpůsobení spektru (C;Cu), které podle typu spektra zdroje hluku
v reálných p,odmínkách lze přičítat k hodnotě R*. Hodnota C představuje faktor pro růžový Šum
vážený funkcí A, který zhruba odpovídá spektru hluku při činnostech vy bytě nebo dopravnímu
hluku na dálnicích.

Faktor C11 s€ vztahuje k váženému spektru dopravního hluku v městech a obcích.
Uvedené faktory (C;Ct,) se uvádějí současně s veličinou R* a platí pro základní kmitočtový rozsah
1OO až 3150 Hz. Jako doplňkové byly dále,r aktory přizpůsobení spektru pro rozšířený

ke kmitočtovému rozsahu 100 až 500
v čSru EN lSo 717-1, pří|oha A a B.

kmitočtOvý rozsah C,,oo-uooo á Ct,, loo_sooq, ktéif FOu
Hz. Podrobnější popis a způsob použilif$tórů" je .í\, .íl
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Specifika vel!činy ARw,direct
Určovanou veličinou je zlepšení neprůzvučnosti AR v dB, které je definováno jako rozdíl

neprůzvučnosti základního prvku s přídavnou konstrukcí a bez přídavné konstrukce pro každé
třetinooktávové pásmo: AR = Rwith - Rwithout. Přídavná konstrukce byla aplikována na základní
konstrukci stejně jako v praxi na stavbě. Přídavná konstrukce byla připojena na boční části
laboratoře stejným způsobem jako na stavbě, ale nebylo provedeno pevné spojení základní
konstrukce s přídavnou konstrukcí přes okraje bočních konstrukcí. Vytvrzovací doba přídavné
konstrukce a jejího upevnění byla dostatečně dlouhá, aby bylo dosaženo konečných podmínek.
Základní konstrukce nezměnila svou neprůzvučnost v průběhu obou měření.

4. Použité normy

4.1 Zkušební normy

- Čsru EN lso 10140-2,.2011 Akustika - L.aboratorní měření zvukové izolace stavebních
konstrukcí- Čast 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti

- Čstt EN lso 10140-4.2011 Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních
konstrukcí- Čast 4: Měřicí postupy a požadavky

4.2 Související normy

- Čsru EN lso 10140-1:2011 Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních
konstrukcí - Čast 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky včetně změny A1.2012 a změny
A2.2Q14.

- Čstt EN lso 10140-5:2011 Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních
konstrukcí - Čast 5: Požadavky na zkušební zařizeni a přístrojové vybavení včetně změny
A1:2014

- Čsru EN lso 717-1.2013 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí
a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

5. Použité přístroje a měřidla
- Norsonir: typ ,1 18 - integrační zvukoměr třídy přesnosti 1, vyhovující normám lEC 60651 ,

60804, 61672-1 , 61260, základní pamět' na 2 500 000 údajů. Sériové číslo 3'1991, 8012-C^L-
10125-16 platný do: 28 03.2018
- Norsonir; typ 1 18 - integrační zvukoměr třídy přesnosti 1, vyhovující normám lEC 60651,
60804, 61672-1, 61260, základní pamět' na 2 500 000 údajů. Sériové číslo 32127 , 8012-0L-
10126-16 platný do: 28,03.2018
- Mikrofon Norsonic typ 1225 a předzesilovač typ 1205, sériové číslo 92003, ověřovací list č.
ověřovaci list: 8012-0L-10127-16 platný do: 28.03.2018
- Mikrofon Norsonic typ 1225 a předzesilovaó typ '1205, sériové číslo 72839, ověřovací list č,

ověřovaci list: 80'12-0L-10128-16 platný do, 28.03.2018
- Akustický kalibrátor Norsonic typ 1251, sériové číslo 31612. Měřidlo splňuje požadavky lEC
942, 801i|.-KL-10129-16 platný do: 23.03 20,18
- Teplomtir a vlhkoměr Testo 608-H1, sériové číslo 445815, kalibrační list č. KLT-l0K-886,
platný do 07 11.2017,
- Aparatuna pro vybuzenízvukového pole půlkoule Norsonic typ 250 (120 dB)

Přístroje il měřidla jsou ověřovány podle platného metrologického plánu zkušebny Teplice.
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TAB. 1 Laboratorni vážená vzduchová

vlastnost Jednotky
stanovená hodnota

Rw (C;Ct,)
Opakovatelnost

Reprodukovatelnost

základní stě na že lezo beto nová
tl. 130 mm

dB 53 (-1; -5)
1

3

základní stěna železobetonová
tl. 130 mm s aplikací omítky
Hasit Akt.tstik tl. '15 mm
vz04o17,1190

dB 5a (-1; -5)
1

3

Výsledky zkoušek

* Reprodukovatelnost výsledků zvukově izolačních měření byla úspěšně laboratoří ověřena
v mezinárodním MZP v září 2014.

KONEC PROTOKOLU

TAB. 2 \/yšetřenívlivu přídavných konstrukcí

vlastnost Jednotky

stanovená hodnota
Zlepšení vážené
neprůzvučnosti

AR,rr,

^(RW 
+ C)

Á(R* + 6,.;

Opakovatelnost
Reprodukovatelnost

vz04017,1190
Omítka ]-lasit Akustik 15 mm

dB
+í
+1

+1

1

3



Sound reduction index according to CSN EN lSO 10í40-2 and CSN EN tso 101404

measurements of airborne Sound insulatlon of building elements

HAslT Šumavské Vápenice a omítkárny, s.r.o., č.p. 91, 341 01 V. Hydčice Date of test: 1 .3,2017,: HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., č.p. 91, 341 Oí V. Hydčice
'esl room identification: LASA Teplice
'est specimen mounted by: Z. Martínek

identiíication: Základni stěna 130 mm

Description of the specimen: Viz přílohu č, 3

sizeof testopening: 1o,1o.' Frequencyrangeaccordingtothe
per unit area: 325 kgim2

17,3'C 90

54% Á

curve of shifted reference Values (lso 7 1 7-1 )
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Rating according to lso 717-1

R*(C;Cg)= 53 ( _1 ; _5 )dB dB C56_5g9g= 0 dB C169_5699=

dB Cp,5g_5999= _5 dBC11,196.5900=based on laboratory measurement results
in one_third-octave bands by an engineering method,

No. of test report: přříloha č. 1 k protokolu
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Sound reduction index according to Čsn eH lso 1o14o-2 ana Čsru eru lso iot+o<

Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements

Client: HAS|T Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., č.p. 91, 341 01 V, Hyclčice Date of test: 22.5.2017
Manufaciurer: HAsr Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., č.p. 91, 341 oí V. Hydčice

Tesl room identiíication: LASA Teplice

Test specimen mounted by: z, Martínek

Product identiíication: základní stěna 130 mm s aplikací přídavní konstrukce: omtíka Hasit Akustik tl. ,l5 mm

Description of the specimen: Viz přílohu č. 3
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Rating according to lso 717-1

Rw(C;Ct)= 54 ( _1 ; _5 )dB
Evaluation based on laboratory measurement results
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of test report: přříloha č, 2 k protokolu
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Příloha č. 3 k Protokolu č. 040-055282

Nákres řezu základní konstrukcí

Želeizobeton 130 mm

CELKEM - 325 kglm2

. 130 l

í----------X

Obrázek č.l
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Nákres řezuzákladní konstrukcí s přídavnou konstrukcí Č.1

130 ,15#

Železobetonová stěna, 130 mm

- železobeton

AKUSTICKY PŘÍDAVNÁ KONSTRUKCE
- omítka Hasit Akustik

l30 mm 325kglm2

15 mm 15 kg/m2
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