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Анотація 

Запропоновано оптимальні варіанти для того, щоб запобігти потраплянню шуму у квартири, як в новобу-

довах так і для квартир у панельних будинках. Нижче наведені характеристики будівельних матеріалів і фор-

мула для знаходження необхідної звукоізоляції. 
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Annotation 
Optimal variants offer in an order to prevent the hit of noise in apartments as in new buildings so for apartments in 

panel houses. bеlov the brought descriptions over of building materials and formula for being of necessary sound-

proofing. 
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Вступ  

На сьогоднішній день, досить актуальним  є питання щодо звукоізоляції стін в приміщеннях 

житлового призначення. До того ж ця проблема поширена не тільки в панельних будинках, а й у 

сучасних новобудовах, які мають досить низький рівень шумоізоляції. 

На початку 60-х рр. в СРСР центр ваги житлового будівництва було перенесено на індустріальні 

методи зведення житлових будівель, які полягали в спорудженні міських мікрорайонів з 5- і 9-

поверхових серійних будинків [1]. Внаслідок чого будинки перших масових серій (ПМС) є основою 

архітектурного обличчя багатьох спальних районів міст країн колишнього СРСР і деяких держав – 

членів Варшавського договору. За матеріалами основних несучих конструкцій серійні будинки 

поділяються на панельні (47 %), блочні (3 %) та цегляні (50 %). Така концепція зведення житлових 

будівель дозволяла знизити вартість будівництва та суттєво збільшити кількість введеного житла; 

такий варіант житла був набагато комфортнішим (пізніше ці будівлі отримали назву «хрущовки»), 

порівняно з комунальними квартирами [2-4]. 

 

Результати дослідження 

На даний момент, перед нами відкривається доволі широкий асортимент будівельних матеріалів, 

але не всі вони забезпечують бажаний результат. Тому звернемося до матеріалів, які показали свою 

якість на практиці [5-8]. Звукоізолююча здатність стіни прямо-пропорційна її щільності і товщині, 

тому матеріал повинен відбити звук і не дати йому проникнути через стіну в приміщення. 

Звукопоглинаючий матеріал, який має волокнисту, порожнисту або зернисту структуру, навпаки, 

– поглинає шум, позбавляючи його можливості відбитися в кімнату. На думку акустиків, не існує 

звукоізолюючих матеріалів – є звукоізолюючі конструкції. 

Для визначення звукопоглинання огороджувальних конструкцій звернімося до ДСТУ -Н Б В.1.1-

34 [9]. 

Результуючу ізоляцію повітряного шуму       огороджувальних конструкцій визначають в октав-

них або третино октавних смугах частот за формулою 1: 
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Основні показники оптимальних інноваційних матеріалів наведені у таблиці 1. 

https://teacode.com/online/udc/69/691.html


 

Таблиця 1 Показники оптимальних інноваційних матеріалів 

МІНЕРАЛЬНА ВАТА 

 

Волокнистий матеріал, одержуваний 

з розплавів гірських порід, доменних шлаків або їхніх 

сумішей. Мінеральна вата відзначається малою густи-

ною(75—125 кг/м³), низьким коефіцієнтом теплопрові-

дності (при температурі 25 ± 5 °С становить 

0,045…0,050 Вт/(м·К)), властивостями, вогнестійкіс-

тю, морозостійкістю та низькою гігроскопічністю. 

Значення коефіцієнта звукопоглинання при товщині 

100м-від 0.430до 0.750,залежно від частоти звуку. Для 

повної звукоізоляції достатньою є товщина є до 79см. 

ТЕРМОЗВУКОІЗОЛ 

 

Тришаровий звукоізолюючий матеріал, який складаєть-

ся з мату високої щільності та захищений  двохсто-

ронньою оболонкою з поліпропіленового нетканого ма-

теріалу. Матеріал має теплопровідність – 

0,0333Вт/мК,вологість – 0,47%,водопоглинання – 

49,5% і щільність – 162,7 кг/   

КОРКОВЕ ПОКРИТТЯ 

 

Корок - 100% натуральний матеріал. Сировиною для 

його виготовлення послужило коркове дерево. Натура-

льність в суспільстві традиційно асоціюється з еколо-

гічністю, так що перший плюс такого покриття ми 

вже назвали. Для повної звукоізоляції достатньою є 

товщина є до 9 см. 

 

ІЗОПЛАТ  

 

Матеріал являє собою деревноволокнисту плиту, виго-

товлену на основі дрібної тріски хвойних порід дерева. 

За рахунок пористої структури ізоплат володіє відмін-

ними звукоізоляційними характеристиками, низьким 

показником теплопровідності. Проте унікальні якості 

полягають у здатності акумулювати тепло і вбирати 

зайву вологу з приміщення, віддаючи її назад при сухос-

ті повітря. Випускається плита стандартного розмі-

ру: 2700х1200 мм при товщині 10, 12, 25 мм. Гладка 

сторона найчастіше використовується під чистову 

обробку. Для повної звукоізоляції достатньою є тов-

щина є до 0.75см. 

ПІНОПОЛІУРЕТАН 

 

Синтетичний пористий матеріал на осно-

ві поліуретану, що на 85-90 % складається з інертної 

газової фази. Залежно від виду вихідного поліуретану 

може бути жорстким або еластичним («поролон»). 

Матеріал здатний протистояти найагресивнішим 

мікроорганізмам і середовищам. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD


 

Висновки 

Вище наведені матеріали є не тільки хорошими і якісними шумоізоляторами, а й завдяки своєму 

складу і будові є екологічно чистими ,більшість з них володіє не тільки однією цією якістю ,а й ма-

ють малу теплопровідність ,є вологостійкими ,не розповсюджують плісняву,грибок та комах,є не 

токсичними та технологічними. 

Однак, щоб створити практично звуконепроникний будинок, недостатньо буде використовувати 

лише один матеріал з перерахованих. На кожному елементі будівлі будуть доречні й ефективні якісь  

свої рішення. Найкраще, якщо буде застосована комбінація декількох матеріалів: для вібропоглинан-

ня, звукоізоляції і звукопоглинання. 
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