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AKUSTIKA V ARHITEKTURI
Maro Puljizević, inženir akustike, Knauf Insulation

V predavanju, ki ga je prispevala družba Knauf Insulation, smo se posvetili arhitekturi in oblikovanju
kakovostnih prostorov, v katerih ima akustika osrednjo vlogo. Gradbeni inženir Maro Puljizević, ki se
že 17 let poglobljeno ukvarja z akustiko, je v ta kontekst postavil tudi razvojne usmeritve
škofjeloškega podjetja, kjer vodi raziskave in razvoj v akustiki. Doslej je s svojimi izkušnjami pomagal
številnim strokovnjakom v raziskovalnih centrih, projektantskih birojih in svetovalnih institucijah,
sodeloval pa je tudi s svetovno znanimi arhitekti današnjega časa, kot je Jean Nouvel. Svoje
predavanje je zato začel s predstavitvijo Narodnega muzeja v Katarju (National Museum of Qatar), ki
je bil odprt pred dvema letoma in je bil v letu 2020 proglašen za najboljši arhitektonski objekt leta.
Kot prvi muzej na svetu je bil v luči zelene in trajnostne gradnje ter kakovosti prostorov nagrajen z
dvema certifikatoma trajnostne gradnje LEED Gold in GSAS, kar še posebej velja za akustiko v
prostorih, ki objektu potrjuje njegovo vrhunsko kakovost. V nadaljevanju se je predavatelj posvetil
odgovorom na tri pomembna vprašanja: zakaj je akustično udobje tako pomembno, zakaj je akustika
sestavni del vsakega zelenega certifikata, ter kako izkoristiti akustiko, da bi snovalci objekta
oplemenitili njegovo arhitekturo.
Zakaj je akustika tako pomembna?
Ko živimo v prostorih, ki so slabo zvočno izolirani, lahko hrup vpliva na naše delo, saj zmanjšuje našo
produktivnost, kar izzove tudi spremembe v našem obnašanju. Vsi, ki smo večkrat dnevno
izpostavljeni hrupu in motnjam na delovnih mestih ali doma, kjer v povprečju preživimo kar dve
tretjini časa, se s tem zlahka poistovetimo. Da je prav hrup tisti, ki ima izjemno velik vpliv na naše
zdravje, poudarja tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Hrup lahko načne naše zdravje in
raziskave kažejo, da je z njim obremenjen že vsak drugi Evropejec. Hrupu smo izpostavljeni v
pisarnah, kar kažejo tudi izsledki raziskav, ki ga skupaj s slabo akustiko v prostoru uvršča na vrh
lestvice nezadovoljstva zaposlenih. Tudi v šolah je podobno. Po podatkih iz ZDA znaša odstotek
razumljivosti izgovorjenih besed 75 %, kar pomeni, da vsake četrte izrečene besede v takih akustičnih
pogojih učenec ne sliši dobro ali je nerazumljiva, kar pri osvajanju snovi seveda pomembno vpliva na
raven znanja posamezne šolajoče se generacije. Na drugi strani lahko akustično ustrezno oblikovan
prostor investitorju prinaša večji donos. Med primeri dobre prakse je navedel Glassgow Airport na
Škotskem, kjer so renovirali enega od prostorov v duty-free coni in z izboljšano akustiko v trgovini
povečali promet, prav tako so po akustičnih intervencijah podoben uspeh beležili tudi v restavraciji
Cre-Cotte v Madridu. Poleg zdravja in kakovosti življenja je tako v ospredje mogoče postaviti tudi
produktivnost in večjo odzivnost javnosti povsod tam, kjer je akustika pri oblikovanju prostorov
postavljena na visoko mesto.
Ko se akustika sreča z arhitekturo
Kaj pravzaprav definira akustično ustrezen prostor in akustično uspešen arhitektonski objekt? Na eni
strani imamo objekte, ki so prvenstveno namenjeni poslušanju glasbe, kot so operne in koncertne
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dvorane, na drugi strani pa seveda stanovanjske in poslovne objekte, kjer želimo uporabnikom
zvišati akustično udobje in z njim tudi kakovost bivanja. Akustično udobje objekta prihaja vse bolj v
ospredje, saj skupaj z arhitekturo in lokacijo objekta, uporabljenimi gradbenimi materiali ter
energijsko učinkovitostjo objekta pomembno določa vrednost nepremičnini. Vsaka država je
oblikovala tehnične smernice in pravila, s katerimi predpisuje minimalne standarde za omejevanje
hrupa v stavbah, vendar lahko investitorji in projektanti te nadgradijo in snujejo akustično bolj
dodelane stavbe. Danes se vam lahko zgodi, da kupite stanovanje na krasni lokaciji z atraktivno
arhitekturo, ki je opremljen z vrhunskimi materiali, že jutri pa boste ugotovili, da skozi stropne in
stenske površine slišite svoje pravkar vseljene sosede, iz spalnice pa dvigalo, ki se je ustavilo na
bližnjem hodniku.

Čeprav je torej objekt skladno z zahtevami izdelan po minimalnih akustičnih standardih, sama
zakonodaja torej še ne ponuja jamstva za akustično udobje uporabnika. Šele ko se posvetimo
akustiki v prostorih, lahko arhitekturi in uporabniku zagotovimo dodano vrednost, in kot kažejo
nekateri svetovni trendi, bo akustičnemu udobju v prihodnje namenjeno vse več pozornosti. To bo
izziv tudi za arhitekte, ki so se doslej bolj posvečali dejavnikom svetlobe ali barvam pri oblikovanju
notranjih prostorov, v zadnjem času pa tudi oblikovanju zdravih in zelenih objektov, ki svojo
trajnostno naravnanost izkazujejo s svojo zunanjo podobo in vizualno sporočajo končnim kupcem, da
je objekt kakovostno izdelan. Lep primer je take prakse je objekt Vertical Forest v Milanu, ki ga je
zasnoval Stephano Boeri in je nagrajen z zlatim LEED certifikatom, vanj pa je na 10.000 m² vgrajena
izolacija iz kamene mineralne volne, ki jo proizvaja Knauf Insulation. Podobno strategijo so ubrali v
Slovenskem EXPO paviljonu, ki na 6 metrih višine koristi zeleno fasado Knauf Insulation Urbanscape s
45.000 zelenimi rastlinami.

V luči optimizacije akustike v arhitekturi družba Knauf Insulation ponuja odlične tehnične rešitve, ki
bodo uporabnikom ob pravilni izvedbi nudili željeno akustično ugodje. Njihovi vlaknasti izolacijski
materiali namreč dobro absorbirajo udarni zvok in hrup, hkrati pa jih kot mineralno izolacijo
uporabljamo na vseh elementih ovoja stavbe, kot so fasada, streha in tla, pa tudi pri interiernih
rešitvah, zlasti pri predelnih stenah in medetažnih konstrukcijah. Posebnost mineralnih izolacij Knauf
Insulation je tudi ta, da poleg toplotne iz zvočne izolativnosti hkrati zagotavlja tudi požarno varnost.

Uspešen akustičen ambient odpira nove perspektive v projektiranju
Akustiki je pri oblikovanju prostorov potrebno posvetiti več pozornosti. Arhitekti morajo pri
načrtovanju upoštevati dimenzije prostorov in njihovo namembnost, da pa bo ambient tudi
akustično uspešen, morajo izbrati primerne absorpcijske materiale, ki ne odbijajo zvoka v prostoru.
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Arhitekt namreč mora vedeti, kakšno akustično sporočilo želi pustiti njihovim končnim obiskovalcem,
pa naj gre za muzej, pisarno, konferenčno dvorano, bolniško sobo ali športni objekt. Lep primer, kjer
akustike niso dovolj upoštevali, je inovativna stavba v pariškem parku Bois de Boulogne, ki jo je kot
sodoben muzej umetnosti za Fondation Louis Vuitton v letu 2006 zasnoval priznani kanadsko –
ameriški arhitekt Frank O. Gehry. V sklopu objekta, ki so ga za javnost odprli v letu 2014, deluje tudi
restavracija Le Frank, ki jo obiskovalci prepoznavajo kot precej bučno in akustično neustrezno.

Da je mogoče imeti arhitektonsko dober projekt s slabo akustiko, dokazuje tudi objekt Business
Academy Bexley v predmestju Londona, ki so ga projektirali najbolj priznani arhitekti v svetu - Foster
& Partners. Objekt je bil za svoj odprt komunikacijski prostor nominiran za prestižno nagrado Stirling
Prize, ki jo podeljuje Royal Institute of Architects UK, saj so bile z velikim atrijem brez barier
povezane vse učilnice v objektu. Potem ko je objekt že dobil nagrado, so ga dan po odprtju zaprli, saj
se je s kakofonijo zvokov izkazal za veliko akustično polomijo. Da bi izboljšali akustiko, so morale v
objekt lokalne oblasti dodatno investirati skoraj milijon dolarjev.
Predavatelj je za arhitekte v sklepnem delu predavanja pripravil še nekaj nasvetov za dobro
akustično udobje, ki jih lahko v svojih projektih že takoj upoštevajo: na lokaciji, kjer bo stal objekt,
naj poslušajo hrup v okolici, da pridobijo informacijo o akustičnem ambientu; to jim bo pomagalo, da
izkoristijo lokacijo in orientacijo pri načrtovanju notranjih prostorov v korist uporabnika. Zatem
morajo sprejeti odločitev, kakšen zvok naj bo v teh prostorih, saj
morajo biti uspešno akustično zasnovani. Pri projektiranju je
pomembna tudi izbira primernih materialov, zato lahko arhitekti
izkoristijo prednosti naravne izolacije (npr. mineralna volna z
ustrezno orientacijo in velikostjo vlaken ustrezne gostote in kemijske
sestave, ki v primerjavi z betonom, steklom in lesom zagotavlja
boljšo absorpcijo zvoka in je izolator že sama po sebi). Opozoril je tudi na klasično napako, ki je pri
preprečevanju hrupa v notranjih prostorih pri uporabnikih pogosta, in sicer lepljenje suhomontažnih
plošč direktno na steno prostora, ne da bi poprej nanjo namestili mineralno volno.

Dobra akustika seveda ni samo privilegij koncertnih ali opernih dvoran in glasbenih
studijev, pač pa je pomembna za prostore različnih namembnosti v stanovanjskih in
poslovnih objektih, izobraževalnih ustanovah, vrtcih, bolnišnicah, sakralnih objektih
ali športnih dvoranah.
Dobri akustični pogoji povečujejo stopnjo akustičnega udobja in kakovost življenja
nasploh, zato je akustika tudi neizbežen del zelenih certifikatov gradnje (LEED, GSASGlobal Sustainability Assessment System). Akustiki se na področju trajnostne gradnje
posvečajo tudi druge certifikacijske sheme, kot so DGNB, BREEAM, Green Globes
Building Certification, Energy Star, International Well Building Institute ter USGBC
(US Green Building Council), saj je postala njihov integralni del.
Akustika je močno orodje, s katerim lahko arhitekti oplemenitijo svoje ideje in
projekte.
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Zvočno ugodje v stavbah je povezano z zagotavljanjem pogojev za prepoznavanje govora in glasbe
ter z zaščito pred zvokom, ki nas moti pri delu ali počitku ali pa povzroča začasne oziroma trajne
okvare sluha. Viri zvoka, ki se pogosto spremeni v hrup, so v stavbah zelo različni, temu pa moramo
dodati še hrup, ki se iz okolja prenaša v stavbe. Če ne moremo vplivati na zvočno energijo, ki jo
oddaja zvočni vir, moramo zvočno ugodje v stavbi zagotoviti z ustrezno zvočno izolirnostjo gradbenih
konstrukcij za zvok v zraku in za udarni zvok ter s premišljenim akustičnim oblikovanjem prostorov.
Vrednosti dovoljene ravni zvočnega tlaka, ki smo jim izpostavljeni v stavbah, so v različnih delih
dneva različno moteče. Ravni hrupa v stavbah navajamo z ekvivalentnimi ravnmi zvočnega tlaka v
dB.

Osnove akustike za zvočno kakovost prostorov: poznavanje osnov akustike je pomembno za
ustvarjanje zvočne kakovosti prostorov in za absorpcijo zvoka, da bi bolje razumeli, kako ustvariti
akustično prijeten prostor. Zato je dobro vedeti, kaj zvok sploh je, kako se širi in kako se odbija po
prostoru, kako nastane stoječe valovanje, kaj nam pove koeficient absorpcije zvoka, kakšni so
mehanizmi absorpcije ter na kakšen način se izvajajo meritve.
Zvok lahko opredelimo s frekvenco (višino tonov) in z amplitudo zvočnega tlaka (glasnostjo). Ta je
izražena v decibelih (dB) in ni odvisna od frekvence zvoka. Zvok lahko v slišnem območju človeškega
ušesa definiramo le kot zvočno valovanje s frekvencami (med 20 Hz in 20 KHz). Pod pragom slišnosti
ljudje zvoka ne zaznamo. To velja za nizke frekvence pri 40 Hz, kjer tudi zvoka pri ravni 40 dB
praviloma ne bomo slišali, medtem ko zvok pri enaki amplitudi pri 4 KHz človek sliši zelo dobro. Vsi
zvoki imajo enako amplitudo, vendar ljudje različno percipiramo različne frekvence, kar je odvisno od
naše starosti. Zvoku določamo valovne dolžine, ki so pri nizkih frekvencah dolge in pri visokih
frekvencah kratke.
Absorpcija zvoka in gradbeni materiali: Visoke frekvence se relativno dobro absorbirajo, nizke pa
težje. Na absorpcijo vpliva lastnost materiala, njegova debelina in način, kako se dodajo plasti
absorpcijskega materiala; z izbiro materiala in načina vgradnje pa torej lahko nastavljamo samo
frekvenčno mejo, med katero dosežemo želen koeficient absorpcije.
Akustična absorpcija: zvok z določeno hitrostjo potuje po mediju z določeno gostoto. Ko naleti na
medij z drugačno gostoto, se zvok širi z drugačno hitrostjo. Delež zvočne energije vstopi iz enega v
drug medij. Prehod valovanja nam kaže amplituda. Zaradi odbojev zvoka se pojavi stoječe valovanje.
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Med vpadnim in odbitim valovanjem se formira interferenca, ki nam
pokaže minimume in maksimume. Kako veliko amplitudo tlačne motnje
povzroči to gibanje delcev zraka z določeno hitrostjo, je odvisno od
lastnosti medija (betona, zidakov, vode, lesa, jekla). To imenujemo
impendanca, ki je produkt med gostoto medija in hitrostjo, s katero se po
njem širi zvok. Na meji dveh medijev se tako impendanca spremeni.
Akustična absorpcija se nanaša na proces, pri katerem material prevzame
vase zvočno energijo. Razmerje med hitrostjo delcev in zvočnim tlakom na
površini definira, koliko zvoka se bo odbilo in koliko ga bo material prevzel
vase. Prevzeta zvočna energija ima obliko zvoka, ki se širi skozi material.
Del zvočne energije v materialu se pretvori v toploto, del pa se prenese skozi material na drugo
stran, kjer se izseva. Zvok se absorbira s pretvorbo zvočne energije v toploto znotraj materiala, kar
ima za posledico zmanjšanje zvočnega tlaka. Tu obstajata dva mehanizma, kjer prihaja do pretvorbe
kinetične energije v toploto.
Materiali z visoko vrednostjo koeficienta absorpcije zvoka morajo biti čim bolj porozni. Porozni
absorpcijski material je trdna snov, ki vsebuje
prazne celice, kanale ali vmesne prostore, tako da
lahko zvočni valovi vstopijo v material skozi
množico majhnih lukenj ali odprtin. Take porozne
materiale razvrščamo med celične, vlaknaste ali
zrnaste. Poroznost je merljiva veličina poroznega
materiala in je določena kot razmerje med
prostornino zraka v praznem prostoru v vzorcu in
skupno prostornino vzorca. Upornost zračnemu
toku si lahko predstavljamo kot tlačno razliko, ki je
potrebna, da tok zraka steče skozi odprte pore v materialu. Vijugavost (tortuoznost) ali faktor oblike
je merilo oblike prehodov zračne praznine. Najpomembnejši parameter, koeficient absorpcije
poroznih materialov, je upornost pretoku zraka (Flow Resistivity).
Poliuretanska in melaminska pena sta celično porozna materiala za
absorpcijo zvoka, ki se zelo pogosto uporabljata v praksi. Tu so še
kovinske pene (aluminij, nikelj, jeklo, titan), keramične pene, aerogeli v
granulirani obliki kot materiali za absorbiranje zvoka, mikro perforirani
materiali, sestavljeni iz kovinskih nanocevk, razvitih za zmanjšanje hrupa
v letalih, in porozen asfalt. Pri poliuretanski ali melaminski peni se del
energije delcev zraka zaradi toplotnih in viskoznih izgub na stenah
notranjih por in tunelov v materialih pretvori v toploto.
Imamo tudi porozne vlaknaste materiale – netkane in tkane. V vlaknastih se velik del zvočne
energije absorbira – disipira v toploto - tudi zaradi pretvorbe zvočne energije v vibracije vlaken.
Vlakna materiala imajo notranje dušenje vibracij, poleg tega pa se drgnejo in s trenjem pretvarjajo
mehansko energijo v toploto. Večina komercialno dostopnih poroznih materialov, ki absorbirajo
zvok, je vlaknastih. Naravna vlakna so lahko rastlinskega izvora, kot npr. bombaž, bambus, konoplja
ali les, ali živalskega izvora, kot na primer volna. Tu so še mineralna vlakna: mineralna volna,
steklena volna, grafit in keramika, ter sintetična vlakna – polimeri, kot so poliester, poliproplien,
ogljik, kevlar in azbest.
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Pri pretakanju zraka skozi proste prostore med granulami se hitrosti delcem zraka ves čas
spreminjajo. Zaradi viskoznosti zraka prihaja do trenja in posledično do pretvorbe kinetične energije
plina v toploto. Pri nizkih in srednjih frekvencah prihaja do vzbujanja granul, ki pričnejo vibrirati.
Zaradi tega prihaja do trenja med granulami, kar ponovno pretvarja kinetično energijo v toploto.
Za zmanjševanje hrupa in kontrolo odmevnih časov se že vrsto let uporabljajo mikro perforirane
plošče (MPP) – paneli in folije (primer kongresna dvorana na Brdu), ki imajo nalogo, da držijo obliko
poroznim absorpcijskim materialom in da jih zaščitijo pred prahom in vlago.
Na osnovi izbire absorpcijskih materialov in njihove montaže lahko določimo potrebno površino v
prostoru, da prilagodimo akustične lastnosti prostora našim željam.
Kako absorpcija vpliva na akustiko v prostoru? Najprej moramo ugotoviti, kako se zvok širi po
prostoru in opazovati, kaj se dogaja, ko zvoku dvigujemo frekvenco in mu s tem skrajšujemo valovno
dolžino. Odboj od stene, na kateri ni absorbcije, povzroči pojav interference z zrcalno sliko vira. V
realnosti imamo na vsaki steni večje število zvočnih virov, zvok pa se različno širi. Širjenje zvoka iz
vira poteka v vse smeri – ne le naravnost, ampak tudi proti stranskih stenam – še posebej v primeru,
ko imamo visoke frekvence, katerih valovna dolžina je kratka. Valovanje je sferično in se iz izvora širi
navzven, potem prihaja do odbojev. Stene tudi nihajo in vsaka točka na njih predstavlja svoj zvočni
vir- gibanje po prostoru bo zelo kaotično – del valovanja se odbije od stene, del pa jo vzbudi v
vibracije.
Kaj se zgodi, ko zvočno valovanje deluje na steno? Del valovanja se odbije nazaj v prostor, del pa
vzbudi stene, da začnejo nihati in s tem prenesejo zvok v sosednji prostor. Zaradi odbojev dobimo
stoječa valovanja, ki sčasoma preidejo v difuzno zvočno polje. Zvok se sčasoma po prostoru
enakomerno razporedi.
Kako pa se zvok odbija? Do nas pride po različnih poteh. Odbije se od stene, z vsakim odbojem se
podaljša pot, zato amplituda pada. Oddaljene vire slišimo tišje. Teh odbojev je neskončno. Medtem
sočasno ob vsakem odboju poteka absorpcija zvočne energije oz. njena disipacija v toploto na
absorpcijskih materialih. Posledica je, da v različnih prostorih zvok odmeva različno dolgo. Do
prenosa oz. transmisije zvoka pride, ko del valovanja vzbudi stene, da začnejo vibrirati in s tem
generirajo zvok v sosednjem prostoru. Čas, ko ugotavljamo, koliko časa hrup potrebuje, da pade v
prostoru za določeno število decibelov, imenujemo odmevni čas. Odvisen je od neke povprečne
absorpcije vseh elementov v prostoru.
Absorpcija zvoka na stenah: če je na stenah absorpcija, se del energije pretvori v toploto in
amplituda zvočnega impulza se dodatno zniža. Odmevni čas je odvisen od volumna prostora, površin
v prostoru, absorpcije na površinah v prostoru ter absorpcije v zraku pri širjenju zvoka. Ker je
absorbcija odvisna od frekvenc, so tudi odboji odvisni od frekvenc.
Absorbcija zvoka na elementih: vse elemente v prostoru, ki imajo različne koeficiente absorpcije,
nadomestimo s povprečno absorpcijo, ki jo pripišemo vsem stenam v prostoru – da lahko
izračunamo odmevne čase. V primeru, da nimamo absorpcijske površine, ampak element za
absorpcijo zvoka, je primerneje od meritev koeficenta absorpcije površine uporabljati efektivno
absorpcijsko površino. Efektivna absorpcijska površina ima idealen koeficient absorpcije (=1), njen
vpliv na akustiko prostora pa je opisan s površino v m².
Zmanjševanje ravni hrupa - če nimamo nobene absorpcije po steni, potem je raven hrupa ves čas
enakomerno razporejena po prostoru. Če imamo vir zvoka na eni strani, kamor koli v sobi se
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postavimo, bomo slišali ta vir enako glasno. Če pa imamo absorpcijo, potem bomo z oddaljevanjem
slišali manj. S skrajševanjem odmevnega časa zmanjšujemo hrup in naredimo prostore bolj prijetne.
Odmevni čas – meritve: lastnosti materialov na stenah poljubne sobe ali dvorane so običajno
neznane in ne moremo izračunati njihovega odmevnega časa, razen če sobo ali dvorano ne
oblikujemo akustično od samega začetka. Lahko pa izmerimo odmevni čas v kateri koli sobi ali
dvorani in izračunamo povprečni koeficient absorpcije zvoka na njeni površini.
Odmevni čas je navadno daljši pri nižjih frekvencah, ker je absorpcija zvoka pri nižjih frekvencah
slabša. Odmevni čas vpliva na raven hrupa v prostoru in na razumljivost govora (daljši odmevni časi
naredijo govor nerazumljiv). Tudi reprodukcija glasbe je bistveno boljša v prostorih s kratkim
odmevnim časom, zato akustiki stremijo k čim krajšim odmevnim časom. Že v fazi načrtovanja
prostora je mogoče vedeti, kakšna bo akustika v prostoru.
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ZVOČNA IZOLATIVNOST STEN IZ KALCIJEVO-SILIKATNIH ZIDAKOV

Miloš Kmetič, univ. dipl. grad. Inž., XELLA Slovenija

V zasavskem podjetju Xella porobeton SI proizvajajo in prodajajo gradbene materiale blagovne
znamke Ytong, njihovo ponudbo na trgu pa dopolnjujejo še silikatni zidaki Silka, toplotnoizolacijske
plošče Multipor, gradbeni elementi iz porobetona Hebel ter velikoformatni paneli Ytong, ki so
namenjeni hitri in učinkoviti gradnji predelnih sten v večstanovanjskih in poslovnih ter
nestanovanjskih objektih.

Silikatni zidaki Silka so pri nas in zlasti v zahodni Evropi dobro poznana blagovna
znamka, ki dopolnjuje Ytong gradbeni sistem in jo zaradi njenih lastnosti
pogosto uporabljajo za izvedbo zahtevnejših gradbenih konstrukcij. Kalcijevosilikatni zidaki Silka, ki so izdelani iz povsem naravnih surovin – iz kremenčevega
peska, apna in vode, zagotavljajo vrhunsko zvočno izolirnost in izjemno tlačno
trdnost ter so zato primerni za nosilne stene v večetažnih objektih. Silikatni
zidaki so A1 negorljivi, imajo veliko sposobnost akumulacije toplote ter so
odporni na škodljive klimatske vplive. Kakovostni izolativni zidaki sodijo med ekološke izdelke, ki jih
odlikujeta tudi trajnost in dolga življenjska doba.
(Primer: zidaki Silka HM 200 Akustik Plus: izmerjena vrednost zvočne zaščite je 58 dB (ZAG), tlačna
trdnost - nad 15 MPa).
Kakšna je predpisana zvočna izolirnost zvoka oziroma motečega pojava hrupa v notranjosti objekta,
ki se prenaša z zvočnim valovanjem v zraku (airborn sound), glede na namembnost objektov definira
Tehnična smernica. Vrednosti so navedene v posameznih tabelah tako za večstanovanjske objekte in
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stanovanja, kot tudi za izobraževalne ustanove, gostinske in hotelske objekte ter poslovne, upravne,
trgovske, zdravstvene ter druge javne stavbe, kot so muzeji in knjižnice. Te so za stene, ki ločujejo
posamezne prostore ter hodnike, podane z ovrednoteno zahtevo po zvočni izolirnosti R'w, ki v
povprečju znaša 52 dB, pa naj gre za stene med stanovanji, učilnicami ali hotelskimi sobami ter
pripadajočimi hodniki, ali pa za restavracije in poslovne upravne stavbe. Skladno s tehnično smernico
MOP je tudi pomembno, da je podatek izmerjen na sami lokaciji in ne v laboratoriju.
Kakšno uporabnost ponuja silikatna in kakovostna zvočno izolacijska opeka, v Xelli predstavljajo na
praktičnih primerih in rešitvah, kjer so uporabili silikatne zidake. Med njimi so stadion Ljudski vrt v
Mariboru, vrtec Notranje gorice, večstanovanjski objekti v Polzeli, Kidričevem in Radljah ob Dravi ter
v stanovanjskem naselju Pekrska gorca.

Večstanovanjska objekta v Kidričevem in v Radljah ob Dravi (foto: arhiv Xella)

Kot polnilni zid med pisarnami in lokali, ki se nahajajo pod tribunami stadiona Ljudski vrt v Mariboru,
so uporabili zidake Silka NF Akustik Plus debeline 20 cm in s cementnim ometom po 20 mm z obeh
strani dosegli zvočno izolirnost R'w v vrednosti 58 dB. V vrtcu Notranje gorice so za nosilne zidove
med igralnicami in proti hodnikom z zidaki Silka debeline 25 cm ter debeloslojnim obojestranskim
ometom dosegli še boljše rezultate (preko 58 dB). Poleg silikatne opeke so za zunanje zidove prav
tako uporabili porobeton, ki ponuja odlično toplotno izolativnost v kombinaciji z mineralno izolacijo
Multipor. Objekt, ki je bil sofinanciran tudi s strani Eko sklada, so tako uvrstili v nizkoenergijski
razred, ki prinaša prihranke tudi na dolgi rok.
Pri večstanovanjskih objektih je poleg Tehničnih smernic glede zaščite pred hrupom potrebno
upoštevati še zahteve po Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). Tako so morali za
večstanovanjski objekt v Polzeli, kjer so za nosilne zidove med stanovanji in hodniki uporabili
silikatne zidake Silka NF Akustik Plus debeline 20 cm, zadostiti tudi zahtevam po toplotni prehodnosti
teh zidov, kar so na objektu reševali z dodatno izolacijsko oblogo iz mineralne izolacije Multipor in
dosegli zadostne rezultate (R'w = 56 dB). Sprva so v začetni fazi projekta načrtovali uporabo opečnih
zidakov debeline 25 cm, s Silko pa so debelino zidov zmanjšali za 5 cm in investitorju ob 38
načrtovanih stanovanjih pridobili dodatno prodajno površino v velikosti 14 m². V večstanovanjskem
objektu v Kidričevem so za nosilne zidove med stanovanji in hodniki uporabili enako debelino
silikatnih zidakov in z meritvami na objektu dosegli odlično zvočno izolirnost (R'w = 57 dB), zahteve
PURES pa reševali s suhomontažno oblogo in dosegli zavidljive rezultate, s katerimi so bili zadovoljni
tako investitor kot celotni projektantski tim. Silikatno opeko so uporabili tudi za nosilni zid med
stanovanji in hodniki v večstanovanjskem objektu v Radljah ob Dravi ter v stanovanjski soseski
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Pekrska gorca, kjer so za nosilno konstrukcijo uporabili armirani beton. Silka zidake debeline 15 cm
so uporabili za polnilne zidove med stanovanji in hodnikom ter jih skladno s PURES obložili z dodatno
suhomontažno oblogo, da bi zadostili vsem zahtevanim kriterijem.
Ker sta kakovost bivanja in z njo tudi produktivnost uporabnikov močno pogojena z dobro zvočno
izolacijo zidov in dobro akustiko prostorov, o čemer govori tudi vse več študij, je razumljivo, da jima
tudi v Xelli posvečajo vse več pozornosti ter ju že vključujejo v projektiranje, da bi uporabnikom
ponudili optimalne rešitve ter zagotovili dodatne prihranke.
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SISTEMSKE REŠITVE ZA ZVOČNO IZOLATIVNE OPEČNE ZIDOVE

Irena Hošpel, gr. inž., Wienerberger d. o. o.

V družbi Wienerberger v zadnjem času razvijajo izdelke za izboljšanje zvočne izolativnosti. Njihov
pristop k zasnovi in izvedbi projektov je celovit ter vključuje tudi vse parametre za izboljšanje akustike
v prostoru. Predavanje na to temo je pripravila gradbena inženirka Irena Hošpel, ki že dve desetletji v
podjetju bedi nad njihovimi produktinimi skupinami za zidove, fasade in streho in je s svojimi nasveti
in izkušnjami v veliko podporo arhitektom in projektantom. Wienerberger je na slovenskem trgu
poznan kot eden vodilnih proizvajalcev zidne opeke (Porotherm), fasadne opeke (Terca) in opečnih
strešnikov (Tondach).
Vpliv zvoka in hrupa na počutje in zdravje ljudi ter na delovno storilnost: Vpliv zvoka in hrupa na
zdravje in počutje ljudi je izjemno velik. Zvok nas spremlja že od rojstva, z njegovo pomočjo se tudi
sporazumevamo in zaznavamo bližnje okolje. Vsak zvok ni nujno prijeten in lahko hitro postane
moteč in škodljiv. Zato je pomembno, da k projektom že pri njihovi zasnovi pristopamo celovito in
načrtujemo, kakšno akustično udobje bomo zagotovili uporabnikom.
Hrup je v prostorih in v naši okolici lahko zelo moteč in pri ljudeh poslabšuje zbranost, ki jo
potrebujemo pri našem delu ali ustvarjanju. Če smo dnevno stalno izpostavljeni hrupu, ki je višji od
85 dB, lahko hitro dobimo okvare slušnih organov, z njim pa je povezana tudi vrsta drugih
zdravstvenih težav, kot so glavoboli, povišan krvni tlak in srčna aritmija, vpliv pa ima tudi na naš
kardiovaskularni in nevrovegetativni sistem.
Glasnost hrupa mora biti v prostorih z zahtevnejšim delom zato nižja, saj hrup moti naše
sporazumevanje, vpliva na našo koncentracijo in s tem zmanjšuje našo produktivnost. Za mirno
spanje in dobro počutje v prostoru glasnost hrupa ne sme presegati 35 dB, za zahtevno umsko delo
45 dB, pisarniško pa 65 dB.
Slovenska zakonodaja: Zakonodaja predpisuje mejne vrednosti hrupa, ki so dovoljene v posameznih
vrstah stavb in v posameznih prostorih, v katerih bivamo ali delamo. Dovoljene ravni hrupa so
predpisane v več regulatornih dokumentih- to so Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbi, Tehnična
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smernica: TSG- 1- 005:2012, ter Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki določa tudi
vrednotenje ravni hrupa ter ukrepe za preprečevanje čezmernega hrupa ali njegovo zmanjšanje.
Konstrukcijske rešitve: V Wienerbergerju ponujajo več konstrukcijskih rešitev za zvočno izolativne
opečne zidove. Za enostavne zidove za masivno opečne stene je moč uporabiti opečne zidake s
povišano maso in gostoto ali pa opečne votlake, ki jih naknadno polnijo z različnimi materiali, kot so
malta ali beton. S tem stremijo k temu, da dosežejo visoko površinsko maso (najmanj 320 kg/m² za
doseganje zvočne izolativnosti z 52 dB ali več). Ponujajo tudi rešitve z dvojnimi zidovi oz. z vmesno
izolacijo (kot je mineralna volna), s katerimi so še dodatno izboljšali osnovne zvočno izolativne
vrednosti opečnega zidu (za 5-6 dB). Tretja rešitev so opečni zidovi z oblogo – s toplotnoizolativnimi
materiali, na primer z mineralnimi volnami, s katerimi tudi izboljšujejo zvočno izolativne vrednosti
samega opečnega zidu. Seveda je izboljšanje zvočne izolacije osnovnega zidu odvisno od vrste
obloge, kakovosti vgradnje in reševanja detajlov za preprečevanje zvočnih mostov.

Opečni zidak Porotherm AKU
Pri enostavnih opečnih zidovih njihovi opečni zidaki dosegajo naslednje zvočno izolativne vrednosti: Porotherm
25 AKU - Rw = 54 dB; zvočno izolativna opeka /zapolnitev votlaka z malto ali betonom/ - Rw = 61 dB ; MB
zvočno izolativni - > Rw = 56 dB.

Meritve izvajajo v laboratoriju za akustiko na Zavodu za gradbeništvo (ZAG).
Nedavno so merili tudi zvočno izolativnost zidu z lepljenimi opečnimi zidaki ter z
vmesno izolacijo kamene volne skupne debeline 27 cm in dosegli dobro zvočno
izolativnost (Rw = 52 dB). V primeru uporabe malte bi bili rezultati boljši še za vsaj
3 dB. Pri opečnih zidovih z oblogami so pripravili številne analize, ki so pokazale,
da lahko z oblogami iz mineralnih voln različnih gostot zvočno izolativnost
opečnega zidu izboljšajo tudi do 10 dB (osnovnemu zidaku debeline 19, 20 ali 25
cm dodajo od 3 do 5 cm toplotne izolacije).

Posegi v zvočno izolativni zid niso priporočljivi in
jih odsvetujejo, saj se s tem ruši ne le zvočno
izolativne lastnosti, pač pa tudi nosilnost zidu.
Take napake so žal v praksi pogoste, zato
priporočajo nadometno izvedbo inštalacij, ki
omogoča tudi njeno kasnejšo morebitno
enostavno zamenjavo.
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V sklepnem delu je predavateljica predstavila primere vgradnje opečnih blokov z izboljšanimi zvočno
izolativnimi lastnostmi. Med referenčnimi primeri dobre prakse so objekti v Sloveniji - Hotel Vivat
Moravske toplice, Srednja ekonomska šola Murska Sobota (oba z zvočno izolativno opeko,
napolnjeno z betonom), ter novejši objekti v Srbiji – atraktivna stolpnica Skyline in poslovno
stanovanjski objekt K-District v Beogradu (oba s Porotherm 25 AKU), ter poslovno stanovanjski
objekt Sava Ada 3 ter hotelska stavba Kraljica v Zlatiboru (oba objekta s Porotherm 19 AKU).

Srednja šola Murska Sobota

Skyline, Beograd

Sava Ada 3, Beograd
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ENJOY THE SOUND HARMONY IN THE OFFICE
Uživajte v harmoniji zvokov v vaši pisarni

Patryk Gydziak, Nowy Styl, Poljska

Patryk Gydziak je del ekipe v poljskem podjetju Nowy Styl, ki je največji dobavitelj pohištvene opreme
v Evropi in je specializirano tudi za akustične proizvode. Že vrsto let na tem področju sodelujejo s
številnimi koncertnimi dvoranami in gledališči. Razvili so vrsto akustičnih izdelkov, ki jih tržijo v
svojem portfelju. Zaposlili so strokovnjake za akustiko, na tem področju pa sodelujejo tudi z vrsto
znanstvenih in izobraževalnih institucij. V Sloveniji jih zastopa podjetje Elcond. Predavanje je potekalo
v dveh delih – v prvem je bila v ospredje postavljena akustika v prostorih, ki na različne načine vpliva
na naše delo, v drugem pa se je predavatelj osredotočil na izdelke, ki lahko kot dodatni elementi
pripomorejo k boljši zvočni izolativnosti prostora.
Kako pisarniške prostore ustrezno akustično prilagoditi? V
opremljenih pisarnah s slabimi akustičnimi pogoji se v podjetju
najprej lotijo prenove prostorov in preverijo, kdo vse in kakšne
delovne naloge bo opravljal v teh prostorih. Prilagoditve
prostorov, kjer naletijo tudi na določene ovire, so osnova za
rešitve in pogoje dela, ki jih želijo izboljšati. Še najbolje je, ko
jim investitor prepusti proste roke, da lahko načrtujejo povsem
novo akustično zasnovo in opremo posameznih prostorov za
sestankovanje, druženje ali pisarniško delo, ki bo udobna in
učinkovita za več let.
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Pred začetkom projekta naredijo raziskavo med zaposlenimi o tem, kakšno vrsto dela opravljajo,
kakšne navade imajo, kakšna sta kultura in poslanstvo podjetja ter načini vodenja in timskega dela,
katera orodja uporabljajo pri svojem delu in katere vsebine najpogosteje spremljajo (npr. video
posnetke, sestankujejo na daljavo), kakšna je dinamika zunanjih obiskovalcev v podjetju, kako
pogosti so sestanki in koliko udeležencev običajno imajo. Seveda v podjetju za vsak prostor ponudijo
unikatne rešitve, primerne za zaposlene, ki jih
bodo uporabljali. Zatem lahko začnejo z
načrtovanjem zvočnih elementov, ki bodo ublažili
hrup, ki v dotični prostor prihaja tako iz
notranjosti kot zunanjosti objekta (od pogovorov
med zaposlenimi, zvonjenja telefonov in
delovanja raznovrstne pisarniške opreme, do
delovanja klimatskih naprav, ventilacije in drugih
motečih zvokov, ki jih povzroča zunanji promet,
na katere zaposleni nimajo vpliva). Naložba v
akustično udobje zaposlenih se investitorju zelo
hitro povrne. Delo bo brez motenj hitreje in bolj
natančno opravljeno, produktivnost zaposlenih
pa bo večja.

12

Zvok iz različnih virov se v prostoru giblje z valovanjem. V
akustiki govorimo tudi o odboju zvoka od elementov ali sten v
prostoru. Če ima določen element ali stena slabo absorpcijo, se
zvok z ehom odbije nazaj v prostor. Boljši absorpcijski materiali
absorbirajo del zvočne energije in jo pretvorijo v toploto, del pa
se prenese skozi medij. Za prostore je tako mogoče uporabiti
zvočno izolacijske in zvočno absorpcijske materiale, še prej pa
pripraviti ustrezne fizikalne meritve za ugotavljanje odmevnega
časa in načinov širjenja zvoka v prostoru. Za investitorja
pripravijo tudi simulacijo in v 3D modelu z dodajanjem elementov v prostor, kot so pohištvo in
akustični paneli, opazujejo, kako se spreminjajo parametri, da bi natančno akustično oblikovali
prostor. Vsaka sprememba s 3 dB že pomeni opazno izboljšanje, še boljše rezultate pa ponujajo
izboljšave s 6, 12 ali 18 dB. Investicija v akustiko je torej dodana vrednost prostoru in zaposlenim, da
so lahko bolj uspešni.
V prostorih s spuščenimi ali odprtimi stropi uporabljamo talne in
stenske obloge, ga opremljamo s pohištvom, senčili, drugo opremo ter
rastlinjem. Pomembno je tudi, kako so prostori razporejeni – nekateri
deli so bolj hrupni zaradi dinamike in frekventnosti, drugi so bolj
diskretni in mirni. Zato je izbira materialov zanje še posebej
pomembna. Za dobro akustiko v prostoru je priporočljivo uporabiti
akustične panele, ki jih uporabljamo ne le na stenah, pač pa so tudi
elementi pohištva (delovna površina pisalnih miz). Tipi tkanin, ki so
vpeti v pohištvene elemente, so pri načrtovanju in percepciji akustike v
prostoru prav tako v ospredju, ne nazadnje pa tudi dimenzija, vrsta in
oblika pohištva.

Nowy Styl na trgu ponuja vrsto izdelkov, s katerimi akustično sooblikuje prostore. Izdelke so razvrstili
v produktne skupine SILEO (akustični stenski in stropni paneli, delovne mize, kotni elementi,
pregradne stene), FORMO (stenski paneli in zavese), HEXA (sedežno pohištvo), SAND (oblazinjeni
sedežni elementi z višjimi stenami), TEPEE (zofe, fotelji, mize), PLAY&WORK (mehkejše sedežne
garniture) in TAPA (modularni sedežni elementi različnih oblik).

Sileo

Sileo Leaf

Formo
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Hexa

Sand

Tepee

Play&Work

Play&Work

Tapa

www.gbc-slovenia.si
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