
Sistemske rešitve za zvočno izolativne opečne zidove

Irena Hošpel, Wienerberger d.o.o.



Vsebina
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Celovit pristop že ob začetku…>Vpliv hrupa in zakonodajni 
okvirji

>Zvočna izolacija opečnih
zidov

>Sistemske rešitve za zvočno 
izolativne opečne zidove

>Primeri iz prakse



Glasnost 
hrupa (dB)

Vrsta dela

do 45 Zahtevno umsko delo

do 50 Rutinsko umsko delo

do 65 Pisarniško delo

do 75 Zahtevno fizično delo

do 80 Rutinsko fizično delo

Vpliv zvoka in hrupa na počutje in zdravje ljudi
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Vpliv hrupa

Delovna storilnost – zmanjšanje 

koncentracije in moti sporazumevanje

Okvare slušnih organov – posledica trajne 

dnevne izpostavljenosti hrupu z ravnijo nad 

85 dB

Delovanje na kardiovaskularni in 

nevrovegetativni sistem – glavoboli, 

povišan krvni tlak, nepravilnost srčnega 

utripa,…

Glasnost hrupa mora biti v prostorih z zahtevnejšim delom nižja, saj hrup moti zbranost pri delu.



Zahteve zakonodaje
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>Pravilnik o zaščiti pred 
hrupom v stavbi, Uradni list 
RS, št. 10/12;

>Tehnična smernica: 
TSG- 1- 005:2012

>Uredba o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju

Pravilnik o bistvenih zahtevah – zaščita pred hrupom



Konstrukcijske rešitve za zvočno izolativne opečne 
zidove
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Enostavni zidovi Zidovi z vmesno izolacijo Zidovi z oblogo

> Masivne opečne stene
> Opečni zidaki s povišano maso
> Opečni votlaki z zapolnitvijo

> Izboljšanje izolativnih lastnosti s 
pomočjo vmesne izolacije

> Primer meritve z brušeno 
opeko – izboljšanje za 5-6  dB

> Izboljšanje zvočne izolacije
osnovnega zidu je odvisna od 
vrste obloge, kvalitete vgradnje 
in reševanja detajlov za 
preprečevanje zvočnih mostov.



Zvočno izolativne vrednosti enostavnih opečnih zidov
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Porotherm 25 AKU Zvočno izolativna opeka MB zvočno izolativni

> Rw = 54 dB > Rw = 61 dB
> Zapolnitev z malto ali betonom

> Rw = 56 dB

ZAG P  593/15-520-1 ZAG P 747/03-510-1 ZAG P 653/09-510-1



Meritve v laboratoriju za akustiko
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Sestava zidu:

Opeka PTH 10 Profi
Kamena volna 5 cm
Opeka PTH  8 Profi
Obojestranski omet 2cm

Skupna debelina: 27 cm

Rw = 52 dB



Opečni zidovi z oblogami
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Opečni zid 19 cm s 5 cm t.i. Opečni zid 20 cm s 5 cm t.i. Opečni zid 25 cm s 3 cm t.i.

Skupna debelina zidu = 28 cm

R‘w,R = 56 dB

Skupna debelina zidu = 29 cm

R‘w,R = 55 dB

Skupna debelina zidu = 32 cm

R‘w,R = 55 dB



„Zvočno“ izolativni zid  - izvedba
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Pogoste napake v praksi
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Dobra praksa…

11



Hotel Vivat Moravske toplice ZIO
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Srednja ekonomska šola Murska Sobota ZIO
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Skyline Beograd – Porotherm 25 AKU
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Projekt „K-District“ / Porotherm 25 AKU 
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Projekt „Sava Ada 3“ / Porotherm 19 AKU
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Projekt „Kraljica Zlatibor“ – Porotherm 19 AKU
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Hvala za vašo pozornost!

Kontakt:

Irena.Hospel@wienerberger.com

Wienerberger. 
Superior building solutions.

mailto:Irena.Hospel@wienerberger.com

