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1. Skúšobné zariadenie 

SKÚŠOBNÉ ZARIADENIE OCHRANNÁ ZNÁMKA 
Jeden mikrofón, 1/2 
Jeden otočný mikrofón, inštalácia 
Jeden predzosilňovač pre mikrofón 
Jeden napájací zdroj pre mikrofón 
Jeden analyzátor reálneho času 
Počítače s vlastným softvérom pre akustiku  
Jeden kalibračný zdroj typu pistofón 
Jedno štandardizované krokové klopadlo 

Brüel & Kjaer -4165: 
Bruël & Kjaer - 3923: 
Bruël & Kjaer - 2639: 
Bruël & Kjaer - 2804: 
Bruël & Kjaer - 2133: 

Bruël & Kjaer - 4220: 
Norsonic NOR-211 

2. Presnosť výsledkov merania 

Presnosť výsledkov merania je nasledovná: +/- 2dB až 315 Hz a +/- 1dB pre frekvencie nad 315 Hz. 

3. Popis skúšobného prvku 

Tento popis poskytol výrobca skúšobného prvku a laboratórium zaň neručí. Výrobca je výlučne zodpovedný za zhodu medzi skúšaným výrobkom 
v tejto správe a komerčne dostupným výrobkom. 

VŠEOBECNÝ POPIS 

70 mm plávajúca podlaha položená na rohoži Aluthermo Quattro®. Železobetónová doska, 160 mm 

ZLOŽENIE SKÚŠOBNÉHO PRVKU 

Na kópiách tejto správy môžu byť nečitateľné iba časti v dolnej tabuľke, napríklad ak sú niektoré údaje dôverné. 

vrstva 
+7 
+6 
+5 
+4 
+3 
+2 
+1 

ZÁKLADNÁ 
PODLAHA 

-1 
-2 
-3 
-4 

hrúbka 
  [mm] hustota [kg/m³] 

plošná hmotnosť 
   [kg/m²] popis 

70 mm 1 800,0 kg/m³ 126,0 kg/m² Poter 
Špeciálny výrobok   - žiadny údaj - žiadny údaj - žiadny údaj 

160 mm 2 300,0 kg/m³ 368,0 kg/m² Železobetónová doska 

Celková hrúbka vrstvy na hornej časti základnej podlahy = 70mm 
Celková plošná hmotnosť na hornej časti základnej podlahy = 126 kg/m ² (vypočítaná hodnota) 

POZNÁMKY: 



ZNÍŽENIE HLADINY KROKOVÉHO HLUKU 
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE BRUT / CONTACTGELUIDNIVEAUREDUCTIE 

EN ISO 140-6:1998 Akustika – Meranie zvukovej izolácie v budovách a stavebných prvkoch 
6. časť: Laboratórne merania izolácie proti krokovému hluku podláh (ISO 140-6:1998) 

EN ISO 140-8:1997 Akustika – Meranie zvukovej izolácie v budovách a stavebných prvkoch 
8. časť: Laboratórne merania zníženia prenosu krokového hluku vytváraného podlahovými krytinami na ťažkej štandardnej podlahe 

EN ISO 717-2:1996 Akustika - Hodnotenie zvukovej izolácie v budovách a stavebných prvkoch - 2. časť: Izolácia proti krokovému hluku (ISO 717-2:1996) 

∆L 

zákazník: ALUTHERMO s.a. 
rue Principale, 93 a-b 
B-4790 Burg-Reuland 
Belgicko 

17,40 m² 

Hala K, komora A1 
49,20 m³ 

60 

       DE: DE 631xA227 
       PV: AC 4076 
dátum skúšky: 04/01/2006 
   strana: 3/7 

          T= 18,0 °C 
vlhkosť vzduchu: 30.0 % 

Č. vzorky: 2005-48-008 

plocha S skúšobného prvku: 
(oppervlakte S proefmonster/surface de l'échantillon S) 
prijímacia miestnosť: 
(ontvangstruimte/salle de réception) 

f ∆L 

            =Ln,0 - Ln 
    (Hz)(dB) 
1/3 oktávové pásma: 
     
     50 
     63 
     80 
    100-3.5 
    125-0.2 
    1601.9 
    2009.4 
    25013.2 
    31516.8 
    40021.1 
    50023.9 
    63025.8 
    80027.9 
   100030.7 
   125032.5 
   160033.4 
   200032.3 
   250035.1 
   315035.7 
   400038.1 
   500042.0 

oktávové pásma: 
    125-1.2 
    25012.1 
    50023.2 
   100029.9 
   200033.5 
   400037.9 
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CI,∆ = -14 dB 
∆Llin = 8 dB 

f [Hz] 

Popis poskytnutý výrobcom - Beschrijving door de fabrikant - Description par le fabriquant 
70 mm plávajúca podlaha položená na rohoži Aluthermo Quattro®. Železobetónová doska, 160 mm 

Charakteristika nosnej skúšobnej podlahy - Beschrijving draagtestvloer - Description de la dalle d'essai 
16 cm hrubá železobetónová doska/16 cm dikke gewapende betonplaat/dalle en béton armé de 16 cm d'épaisseur. 

WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH 
CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF 

Laboratorium Akoestiek 
Poincarélaan 79 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
DE LA CONSTRUCTION 
Laboratoire Acoustique 

Č. 054-T 79, Boulevard Poincaré 
B-1060 BRUSEL B-1060 BRUSSEL NBN-EN-ISO/IEC 17025 

3150 



ZNÍŽENIE HLADINY KROKOVÉHO HLUKU 
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE BRUT / CONTACTGELUIDNIVEAUREDUCTIE 

EN ISO 140-6:1998 Akustika – Meranie zvukovej izolácie v budovách a stavebných prvkoch 
6. časť: Laboratórne merania izolácie podláh proti krokovému hluku (ISO 140-6:1998) 

EN ISO 140-8:1997 Akustika – Meranie zvukovej izolácie v budovách a stavebných prvkoch 
8. časť: Laboratórne merania zníženia prenosu krokového hluku vytváraného podlahovými krytinami na ťažkej štandardnej podlahe 

EN ISO 717-2:1996 Akustika - Hodnotenie zvukovej izolácie v budovách a stavebných prvkoch - 2. časť: Izolácia proti krokovému hluku (ISO 717-2:1996) 

Ln 

zákazník: ALUTHERMO s.a. 
rue Principale, 93 a-b 
B-4790 Burg-Reuland 
Belgicko 

17,40 m² 

Hala K, komora A1 
49,20 m³ 

70 

       DE: DE 631xA227 
       PV: AC 4076 
dátum skúšky: 04/01/2006 
    strana:4/7 

          T= 18,0 °C 
vlhkosť vzduchu = 30,0 % 

č. vzorky: 2005-48-008 

plocha S skúšobného prvku: 
(oppervlakte S proefmonster/surface de l'échantillon S) 
prijímacia miestnosť: 
(ontvangstruimte/salle de réception) 

f Ln 

    (Hz)(dB) 
1/3 oktávové pásma: 
     50 
     63 
     80 
    10059.7 
    12562.2 
    16062.6 
    20058.1 
    25056.1 
    31553.0 
    40048.2 
    50045.2 
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    80042.4 
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   500027.0 

oktávové pásma: 
    12561.3 
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Ln,w = 52 dB 
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CI = 1 dB 

Popis poskytnutý výrobcom - Beschrijving door de fabrikant - Description par le fabriquant 
Plávajúca podlaha položená na rohoži Aluthermo Quattro®. Železobetónová doska, 160 mm 

Charakteristika nosnej skúšobnej podlahy - Beschrijving draagtestvloer - Description de la dalle d'essai 
16 cm hrubá železobetónová doska/16 cm dikke gewapende betonplaat/dalle en béton armé de 16 cm d'épaisseur. 

WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH 
CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF 

Laboratorium Akoestiek 
Poincarélaan 79 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
DE LA CONSTRUCTION 
Laboratoire Acoustique 

Č. 054-T 79, Boulevard Poincaré 
B-1060 BRUSEL B-1060 BRUSSEL NBN-EN-ISO/IEC 17025 

3150 



1. Stanovenie štandardizovanej izolácie proti krokovému hluku 

Hodnota Ln štandardizovanej izolácie proti krokovému hluku sa v laboratóriu stanovuje podľa 
technickej normy „EN ISO 140-6:1998 Akustika - Meranie zvukovej izolácie v budovách a stavebných prvkoch - 6. časť:  
Laboratórne merania izolácie podláh proti krokovému hluku (ISO 140-6:1998)“ 

5. Stanovenie hodnôt Ln a r hladiny akustického tlaku štandardizovanej izolácie fiktívnej 
štandardizovanej referenčnej nosnej podlahy pokrytej skúšobnou konštrukciou proti krokovému hluku 

Technická norma EN ISO 717-2:1996 uvádza rozsah hodnôt Ln, r a 0 hladiny akustického tlaku 
štandardizovaného krokového hluku pre referenčnú nosnú podlahu. Hodnoty Ln a r sa použili na výpočet hladiny 
akustického tlaku pre štandardizovaný krokový hluk skúšanej referenčnej podlahy s krytinou a zníženie hladiny 
hluku sa vypočíta podľa: skúšaná referenčná podlaha s krytinou sa vypočíta z tejto hodnoty a   
zníženie hladiny hluku sa vypočíta podľa vzorca: 

V tejto morme sa uvádza podrobný opis meracích postupov. 
Jednoducho povedané, princíp stanovenia možno zhrnúť nasledovným spôsobom: 
Krokový hluk je generovaný štandardizovaným krokovým klopadlom (s kladivami s oceľovou hlavou), ktoré 
sa na skúšobnej podlahe postupne nastavuje do rôznych polôh. Merania akustického tlaku sa pre každú pozíciu 
vykonávajú pomocou neustále rotujúceho mikrofónu v meracej komore, ktorá je umiestnená pod 
podlahou. Merania sa vykonávajú počas minimálne jedného úplného otočenia a v troch rôznych 
rovinách otáčania. Jedným takýmto meraním sa získa integrácia hladiny spektra akustického tlaku v čase a priestore, 
čím sa dosiahne priemerná hladina akustického tlaku. Meria sa doba dozvuku v prijímacej miestnosti, 
ktorá sa používa na výpočet korekčného člena, ktorý sa vloží do vzorca na výpočet 
štandardizovanej hladiny krokového hluku: 

Ln = Lpm + 10 log (A/A0) 

s: Lpm = priemerná hladina akustického tlaku v prijímacej miestnosti v dB (referenčná hodnota 20 Micro Pa); 
 A0 = referenčná plocha 10 m²; 
  A = ekvivalentné absorpčnej ploche prijímacej miestnosti v m². 

Ln,r = Ln,r,0 -∆L 

6. Indikátory jedinej hodnoty. 

V nižšie uvedenej norme je popísaný indikátor jedinej hodnoty (daný indexom „w“): 

„EN ISO 717-2:1996 Akustika - Hodnotenie zvukovej izolácie v budovách a stavebných prvkoch 
2. časť: Izolácia proti krokovému hluku (ISO 717-1:1996)“ 
Výpočet indikátora jedinej hodnoty nemožno zhrnúť do niekoľkých riadkov. Podrobnosti si pozrite 
v príslušnej norme. 
V prílohe k tejto správe sa uvádzajú tiež pôvodné národné indikátory jedinej hodnoty (NL, B, FR). Výpočtové moduly 
a doplňujúce informácie týkajúce sa indikátora jedinej hodnoty (a všeobecne akustickej štandardizácie) 
sú uvedené na internetovej stránke laboratória akustiky na nasledujúcej adrese: 

http://www.bbri.be/antenne_norm 2. Stanovenie štandardizovanej hladiny krokového hluku meranej nosnej podlahy 

Meranie nosnej podlahy pozostávajúcej zo 16 centimetrov hrubej železobetónovej dosky (rozmery: pozri 
obrázok v prílohe č. 1). Štandardizovaná izolácia proti krokovému hluku je stanovená podľa bodu č. 1. 

3. Stanovenie štandardizovanej izolácie plávajúcej podlahy proti krokovému hluku 

PLÁVAVÚCA PODLAHA: „Plávajúca“ podlahová krytina je položená na hornej časti meranej nosnej podlahy 
medzi nízkymi bočnicami, čo umožňuje zohľadniť bočný kontakt izolácie. 
PODLAHOVÉ KRYTINY: Tieto podlahy sa kladú minimálne na 5 rovnomerne rozložených miest na meranej podlahe. Na 
strane č. 2 sa v bode č. 3 uvádza popis podlahovej krytiny a jej montáž na meranú  
podlahu. 
Štandardizovaná izolácia plávajúcej podlahy proti krokovému hluku sa stanovuje podľa  
bodu č. 1. Výsledok je uvedený na strane č. 4. 
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4. Stanovenie zníženia hladiny krokového hluku plávajúcej podlahy (∆L) 

3,75 
1,19 

Zníženie hladiny krokového hluku predstavuje rozdiel samotnej 
štandardizovanej izolácie meranej nosnej podlahy proti krokovému hluk mínus štandardizovaná 
izolácia plávajúcej podlahy proti krokovému hluk (nosná podlahová plus krytina). Toto je najlepší spôsob, ako akusticky 
charakterizovať skúšaný výrobok. Výsledky sa uvádzajú 
na strane č. 3. 
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A 1,86 
2,40 

0,19 3,60 

B 

0,19 4,29 4,17 
PRÍLOHA č. 1 MERANIE A METÓDA VÝPOČTU/SKÚŠKA 



grafické znázornenie hodnoty Ln podľa predchádzajúcej technickej normy NBN S01-400: 1977 vážené hodnoty: pôvodné národné hodnoty (pred rokom 1996) 
BELGICKO: NBN S01-400:1977 - Criteria van de akoestische isolatie - Critères de l'isolation acoustique 

akoestische isolatie 

namerané údaje a výpočty 
(a) (b) (b)-(a) (c) (c)+(b)-(a) 

80 Ln [dB] 
f 

(Hz) 
 50 
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 80 
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70 

60 

BEPALING VAN DE CATEGORIE 
Het feit dat de vloer tot een bepaalde categorie behoort, wordt bepaald door de ligging van het spectrum van 
het door deze vloer overgebrachte contactgeluid t.o.v. de spectra, die de categorieën begrenzen. Wanneer 
het gemeten spectrum één of meer grensspectra snijdt, is het de ligging van het ongunstigste deel van het 
spectrum die de categorie van de wand bepaalt. Nochtans, wanneer de overschrijdingen in de ongunstige 
zin (boven een grensspectrum) zodanig zijn dat hun som in om het even welke groep van 6 opeenvolgende 
tertsbanden kleiner is dan of gelijk aan 12 dB, dient hiermee geen rekening gehouden te worden. 

DETERMINATION DE LA CATEGORIE 
L'appartenance d'un plancher à une catégorie est déterminée par la situation du spectre des bruits de choc 
transmis par ce plancher par rapport aux spectres délimitant les catégories. Dans le cas où le spectre 
mesuré chevauche un ou plusieurs spectres-limites, c'est la situation de la partie la plus défavorable du 
spectre qui est déterminante pour le classement du plancher. Toutefois, lorsque les dépassements dans le 
sens défavorable(au-dessus d'un spectre-limite) sont tels que leur addition dans n'importe quel groupe de 6 
tièrces successives est inférieure à 12 dB, il n'en n'est pas tenu compte pour le classement en catégories. 

50 

40 

Základná skúšobná podlaha: 
 Plávajúca podlaha: kat. / 

kat. I b 
30 

HOLANDSKO: NEN 5079: mei 1989 Geluidwering in woongebouwen. Het weergeven in één 
20 

Základná skúšobná podlaha: 
 Plávajúca podlaha: 

getal van de geluidisolatie van bouwelementen, gemeten in het laboratorium. 
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laboratorium-isolatie-index voor contactgeluid 
laboratorium-isolatie-index voor contactgeluid Ico,lab = -7 dB 

Ico,lab = 6 dB 

FRANCÚZSKO 
0 

f [Hz] a) NF S 31-052 (Février 1979) Acoustique - Mesure du pouvoir d'isolation acoustique des éléments 
de construction et de l'isolement des immeubles. Mesure en laboratoire de la transmission du 
bruit de choc par les planchers. 

SKÚŠANÝ VÝROBOK: 
Základná skúšobná podlaha: 
 Plávajúca podlaha: Niveau Ln exprimé en dB(A) = 81,9 dB(A) 

Niveau Ln exprimé en dB(A) = 56,1 dB(A) 
 VÁŽENÉ HODNOTY PODĽA TECHNICKEJ NORMY EN ISO 717-2:1996 
Základná skúšobná podlaha (podľa spektra (a)): 
 Ln,0,w = 78,0 dBCI,0 = -11 dB 

Základná plus plávajúca podlaha (podľa spektra (b)): 
  Ln,w = 52,0 dBCI = 1 dB 
Referenčná podlaha (údaje (c) uvádzaná v technickej norme EN ISO 717-2) 
 Ln,r,0,w = 78,0 dBCI,r,0 = -11 dB 
Referenčná plus plávajúca podlaha (vypočítané (c)+(b)-(a) ) 
                               CI,r = 3 dBLn,r,w = 56,0 dB 
Zníženie hladiny krokového hluku 

∆Lw = 78-Ln,r,w = 22,0 dB 
CI,∆ = Cl,r,0 - Cl,r = -13,6 dB 

Plávajúca podlaha položená na rohoži Aluthermo Quattro® 
b) NF S 31-053 (Février 1979) Acoustique - Mesure du pouvoir d'isolation acoustique des éléments 
de construction et de l'isolement des immeubles. Mesure en laboratoire de la transmission du bruit 
de choc par les revêtements de sol et les dalles flottantes°. VÝROBCA: ALUTHERMO s.a. 

rue Principale, 93 a-b 
B-4790 Burg-Reuland L'efficacité ∆L exprimée en dB(A) = 23,9 dB(A) 
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Poznámka: Metóda merania podľa technickej normy STN EN ISO 140-6: 1998: na podlahe neboli použité žiadne dodatočné 
závažia dátum skúšky 

04/01/2006 
dátum správy 
09/01/2006 

NEMECKO, VEĽKÁ BRITÁNIA 
PRÍLOHA č. 2: DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 

pôvodné národné hodnoty sú v tejto správe rovnaké, ako nové  
hodnoty v technickej norme EN ISO  



 

dátum skúšky 
04/01/2006 

dátum PV 
09/01/2006 
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PRÍLOHA č. 3: 


