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IZVLEČEK
Uvod: V času bivanja in delovanja v stavbi smo uporabniki izpostavljeni zunanjim in
notranjim virom hrupa. Ker ljudje v razvitih državah preživimo 80–90 % svojega časa v
notranjem okolju, je zvočna zaščita stavb izrednega pomena. Namen: Glavni namen
magistrske naloge je ovrednotiti akustično udobje stanovalcev v treh izbranih
večstanovanjskih stavbah na podlagi subjektivne (anketni vprašalnik) in objektivne ocene
(izračunis programsko opremo) ter predlagati sanitarno-tehnične ukrepe zvočne zaščite stavb.
Metode dela: Za namen izvedbe raziskave smo na območju Mestne občine Ljubljana izbrali
tri eksoskeletne večstanovanjske stavbe, za katere smo pridobili podatke o starosti objektov
(stavba A zgrajena leta 1959, stavba B leta 2008, stavba C leta 1988) in njihovem
konstrukcijskem sklopu. Za izračun zvočne izolacije gradbenih konstrukcij smo uporabili
računalniški program URSA FRAGMAT – Akustika 2.1. Za vrednotenje subjektivne ocene
hrupa stanovalcev smo uporabili analitski pristop in z metodo anketiranja razdelili 120
vprašalnikov. Rezultati: Z izračunom smo ugotovili, da dobljene vrednosti ustrezajo meji, ki
je predpisana v TSG-1-005-2012 Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS, št.
10/12) z izjemo predelne stene v stavbi C, kjer izolacija pred hrupom v zraku ni zadostna.
Rezultati anket kažejo, da največji problem v izbranih objektih predstavlja hrup pripomočkov
in opreme v lastnem stanovanju, hrup iz okolja ob zaprtih oknih ter hrup sosedov: pogovor,
vsakdanje življenje in hrup hoje sosedov po stanovanjskih tleh. Rezultat je jasno pokazal, da
je bila celotna motnja hrupa največja v najstarejši stavbi A. Podobno kot v stavbi C je bilo
slabo ocenjeno splošno zadovoljstvo glede zaščite pred hrupom. Po drugi strani je znaten del
stanovalcev najnovejše stavbe B zelo zadovoljen z akustičnim udobjem. Razprava in sklep:
Po predvidevanju so stanovalci v starejših dveh stavbah manj zadovoljni glede zaščite pred
hrupom kot stanovalci v novejši stavbi. Subjektivna ocena stanovalcev temelji na sinergiji
več dejavnikov, zato rezultati štejejo kot opora objektivnim rezultatom. Na podlagi študije
smo potrdili, da je prisotnost in pravilna namestitev zvočno izolacijskega materiala v
konstrukcijskem sklopu nujno potrebna za zagotovitev ugodnega akustičnega okolja. Tako v
starejših kot v novejših stavbah predlagamo izvedbo sanacijskih ukrepov, ki temeljijo na
ugotovljenih pomanjkljivostih.
Ključne besede: zvočna zaščita stavb, stanovanje, hrup, akustično udobje, sanitarno-tehnični
ukrepi

ABSTRACT
Introduction: Residents in buildings are exposed to different external and internal noise
sources. As people in developed countries spend 80–90 % time in the indoor environment,
the sound insulation of buildings plays an important role. Purpose: The main goal of this
master's thesis was to evaluate the acoustic comfort of the residents in the three selected
multifamily houses on the basis of subjective evaluations (questionnaire) and objective
assessment (calculations) and to propose sanitary-technical actions for improving sound
insulation. Methods: We selected three concrete houses in the area of Ljubljana municipality
for which we collected building data (building A was built in 1959, building B in 2008,
building C in 1988) and their construction type. We used computer program URSA
FRAGMAT – Akustika 2.1 to calculate sound insulation in dwellings. Subjective assessment
of noise was evaluated by analytical approach. 120 questionnaires were distributed in
examined dwellings. Results: Calculated values correspond to the values prescribed in
Slovenian noise legislation with an exception of the separated walls in building C where air
sound insulation was not sufficient. Results shove that the main sound annoyance is produced
by equipment noise in your own apartment, noise from the environment if windows are
closed, noise from neighbors: conversation, everyday life and noise from neighbors walking
on the floor. The maximum noise disturbance was observed in the oldest building A. As in
the building C there was badly general satisfaction with noise protection. On the other hand
residents were highly satisfied with the acoustic comfort in the newest building B.
Discussion and conclusion: As expected, residents in the oldest buildings are less satisfied
with acoustic comfort compared to ones living in the new building. Subjective evaluation
might be influenced by several factors. Thus the results are considered as support of
objective results. Based on the study we can confirm that presence and correct installation of
sound insulation material is essential to ensure favorable acoustic environment in living area.
Thus we are proposing implementation, based on deficiencies, of selected remedial action in
the elderly as well in the newer buildings.
Key words: building noise protection, dwelling, noise, acoustic comfort, sanitary-technical
actions
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1 UVOD
»Hrup je vsak zvok, ki vzbuja nemir, moti človeka pri delu, drugih dejavnostih in počitku ter
lahko škoduje njegovemu zdravju in počutju« (WHO, 2009; Pravilnik o zaščiti pred hrupom v
stavbah, Ur. l. RS, št. 10/2012).

Tako v Sloveniji kot tudi po svetu hrup ni le okoljski problem, temveč predstavlja veliko
nevarnost za javno zdravje (WHO, 2011). Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (v
nadaljevanju WHO) (WHO, 2011) o zdravstvenih posledicah zaradi okoljskega hrupa
ocenjuje, da 57 % celotne evropske populacije (okoli 285 milijonov ljudi) živi v mestih in
aglomeracijah z več kot 50.000 prebivalci, ki so izpostavljeni hrupu. 20 % populacije
Evropske unije (v nadaljevanju EU) je čez dan izpostavljene ravnem hrupa nad 65 dB (A) in
več kot 30 % populacije EU je izpostavljene ravnem, ki presežejo vrednost 55 dB (A) ponoči.
Problematika prekomernih ravni hrupa v življenjskem okolju in posledična izpostavljenost
prebivalcev se pojavlja tudi v Sloveniji. Poročilo WHO-ja (WHO, 2012) navaja, da je
približno 30 % preučenega območja Ljubljane uvrščenega v cono III ali IV (Uredba o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10)), saj je v
dnevnem času hrup več kot 55 db (A), in približno 20 % preučevanega območja Ljubljane v
cono nad 50 dB (A) v nočnem času (WHO, 2012).
V času bivanja in delovanja v stavbi smo uporabniki izpostavljeni zunanjim in notranjim
virom hrupa. Ker ljudje v razvitih državah preživimo 80–90 % svojega časa v notranjem
okolju (Evans in sod., 1998), je zvočna zaščita stavb (zvočna izolativnost fasade, zvočna
izolativnost predelanih sten in medetažnih konstrukcij ter stavbnega pohištva – okna, vrata)
izrednega pomena. Izpostavljenost prekomernim ravnem hrupa ima dokazan negativen vpliv
na zdravje, počutje in udobje uporabnikov. Poročilo WHO-ja (WHO, 2011) navaja, da med
pogostejše zdravstvene posledice, ki jih povzroča okoljski hrup (hrup prometa, industrije)
lahko prištevamo motnje spanja, bolezni srca in ožilja, kognitivne okvare, okvare sluha in
tinitus.
Mednarodne in nacionalne zakonske zahteve z vidika zvočne zaščite stavb so dobro
definirane. Na področju hrupa je vodilna Direktiva 2002/49/ES z dne 25. junija 2002 o
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ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa. Področje hrupa urejajo tudi: Uredba o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10); Uredba (EU)
št. 305/2011 Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih
pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS. Uredba
(EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 določa pogoje za
dajanje na trg gradbenih proizvodov in omogočanje dostopa do njih z uvedbo usklajenih pravil
o načinu navajanja lastnosti gradbenih proizvodov v zvezi z njihovimi bistvenimi
značilnostmi. Zajema sedem bistvenih zahtev. Z vidika zvočne zaščite stavb je pomembna
zahteva številka 5 (Zaščita pred hrupom), ki navaja »Gradbeni objekti morajo biti načrtovani
in grajeni tako, da se hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektu ali bližnji okolici, vzdržuje na
ravni, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje,
počitek in delo«. Mednarodne zahteve so prenesene v pravni okvir Republike Slovenije, kjer
je z vidika zvočne zaščite stavb najpomembnejši zakonodajni dokument Pravilnik o zaščiti
pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS, št. 10/2012) in njemu pripadajoča tehnična smernica TSG1-005:2012.
Kljub definiranim zakonskim zahtevam na področju zvočne zaščite stavb se le-te v celoti ne
upoštevajo. Rezultati opravljene klasifikacije stavb o zvočni zaščiti v EU kažejo, da je
glavnina stavb razporejena v razred D (slaba zvočna izolativnost ovoja, predelnih sten in
medetažnih konstrukcij) (Rasmussen, 2010).
Raziskave, ki obravnavajo področje zvočne zaščite stavbe in akustičnega udobja ter možne
vplive hrupa na uporabnike, so redke. V zadnjih desetletjih je bilo uporabljenih več različnih
pristopov, s katerimi so avtorji raziskav pridobili empirične podatke. Izvedli so tako
subjektivne (ankete) in objektivne analize (izračuni, meritve) (Muellner, 2014, cit. po
Bruckmayer in Lang, 1947; Bradley, 1982; Rindel, 1999; Izewska, 2010; Hongisto in sod.,
2013). Rezultati različnih strategij med seboj niso bili primerljivi. Leta 2010 so pripravili prvi
osnutek poenotenega evropskega vprašalnika v okviru COST action TU0901, z namenom
subjektivne ocene vpliva hrupa na stanovalce (Simmons in Gallego, 2010; Simmons in sod,
2011a). Simmons in sod. (2011b) so pripravili raziskavo, v kateri so med seboj primerjali
eksoskeletne in endoskeletne stavbe. Prav tako so vprašalnik v raziskavah uporabili GuigouCarter s sod. (2014) in Ljunggren s sod. (2014). V omenjenih raziskavah sta se avtorja s
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sodelavci osredotočila na večstanovanjske endoskeletne zgradbe. Ugotovila sta, da problem
predstavlja raven zvočnega tlaka udarnega zvoka (prenos zvoka po konstrukciji). Ljunggren in
sod. (2014) so objektivne rezultate pridobili z izvedbo fizikalnih meritev. Rezultati študije
»LARES« (WHO, 2004), ki je bila izvedena med leti 2002 in 2003 v osmih mestih EU kažejo,
da je hrup iz sosednjih stanovanj zdravstveni problem, zato je bilo zmanjšanje izpostavljenosti
hrupu v bivalnem okolju vključeno v oblikovanje ciljev evropske politike hrupa. Rasmussen
(2010) je poudaril, da je za uspešno in učinkovito izpolnjevanje zahtev zvočne zaščite stavb
potrebno upoštevati medsebojni vpliv fizikalnih značilnosti posameznega materiala,
predvideno zvočno izolativnost konstrukcijskega sklopa, izmerjeno zvočno izolativnost
konstrukcijskega sklopa ob koncu gradnje in tudi subjektivno oceno stanovalcev. Izkazalo se
je namreč, da so bile v več evropskih državah zahteve za zvočno izolacijo postavljene glede na
trenutno razpoložljivost gradbenih materialov in stanje gradbene tehnike, za katere so
proizvajalci trdili, da zagotavljajo primerno zvočno zaščito, niso pa upoštevali interesa
stanovalcev (Rasmussen in Rindel, 2010). Poleg omenjenega pa imajo velik vpliv tudi izvedba
križanj konstrukcijskih sklopov (stiki), natančnost izvedbe ter izvedba prebojev konstrukcij
(instalacije) (TSG-1-005:2012).
V Sloveniji raziskav na temo zvočne zaščite stavb in akustičnega udobja še ni bilo izvedenih.
V magistrski nalogi smo se osredotočili na problematiko hrupa v življenjskem okolju, in sicer
na hrup v bivalnem okolju večstanovanjskih stavb. Naš cilj je bil dobiti boljši vpogled v
problematiko zvočne zaščite stavb iz sanitarno-tehničnega vidika. Vključili smo kombinacijo
objektivne (izračuni s programom) in subjektivne (vprašalnik) analize. Na podlagi ugotovitev
smo definirali sanitarno-tehnične ukrepe za zaščito uporabnikov. Celovit pristop, predstavljen
v magistrski nalogi, je eden od aktivnosti zvočne zaščite stavb, pomembnih tako za
novogradnje kot prenove stavb.
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2 PREGLED RELEVANTNE LITERATURE
V tem poglavju bomo zajeli tematiko vpliva hrupa na zdravje ter pomen zvočne izolacije v
bivalnem okolju.

2.1 Vpliv hrupa na zdravje
WHO je leta 1948 zdravje definirala kot »Stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega
blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali poškodb« (Jakab, 2011, cit. po WHO, 1948). Vpliv
hrupa na zdravje ne smemo razumeti samo kot negativni fizični učinek zaradi izpostavljenosti
hrupu, ampak tudi kot prekinitev blagostanja in psihološki vpliv, ki lahko na dolgi rok privede
do škodljivih učinkov. Učinki prekomerne izpostavljenosti hrupu se lahko kažejo kot razna
bolezenska stanja, motnje spanja ali psihofiziološki stres (Rasmussen, 2010).
Med pogostejše zdravstvene posledice, ki jih povzroča okoljski hrup, lahko prištevamo
različne motnje, motnje spanja, bolezni srca in ožilja, kognitivne okvare, okvare sluha in
tinitus (WHO, 2011).
Danes problem predstavlja tudi nočni hrup (WHO, 2009). Številne evropske države imajo
zakonodajo, ki se navezuje na izpostavljenost hrupu v nočnem času, vendar imamo le malo
podatkov o dejanski izpostavljenosti in njenih zakasnelih učinkih na prebivalstvo. Ocene,
narejene v nekaterih evropskih državah, kažejo, da so številni državljani med spanjem
izpostavljeni visokim ravnem hrupa, ki posledično vplivajo na zdravje in dobro počutje
(WHO, 2009).
Pomanjkanje spanca je povezano s številnimi zdravstvenimi težavami. Študije, ki so
preučevale motnje spanca zaradi izpostavljenosti prekomernemu hrupu pri otrocih in delavcih
v izmenah, so pokazale negativne učinke. WHO (WHO, 2009) neposrednega dokaza sicer
nima, vendar je znanih veliko kazalnikov, ki potrjujejo vzročno povezanost. Dolgoročni
učinki, kot so srčno-žilna obolenja, so povezani z izpostavljenostjo prekomernemu hrupu v
daljšem časovnem obdobju, medtem ko so trenutni učinki, npr. motnje spanja, povezani s
kratkoročno preseženimi vrednostmi hrupa. Hrup lahko moti spanec posredno ali neposredno.
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Že pri nizkih ravneh je mogoče izmeriti fiziološke učinke, kot so povečanje srčne frekvence,
motnje spanja in zbujanje (WHO, 2009).
Rezultati študije, ki jo je WHO izvedla leta 2009, kažejo vpliv nočnega hrupa na zdravje v
povezavi z njegovo jakostjo (preglednica 1).
Preglednica 1: Vpliv hrupa na zdravje (Vir: WHO, 2009)

Povprečna letna nočna vrednost hrupa

Ugotovljeni zdravstveni učinki

Lnoč, zunaj [dB]
do 30 dB

Do te vrednosti niso zaznali nobenih
bistvenih bioloških učinkov na zdravje.
Vrednost do 30 dB je enakovredna ravni brez
opaznih učinkov (NOEL*) za nočni hrup.

od 30 do 40 dB

Opaženi so bili številni učinki na motnje
spanja: povečano gibanje telesa, prebujanje.
Intenzivnost učinka je odvisna od narave vira
in števila dogodkov. Ranljive skupine so bolj
dovzetne. Vrednost 40 dB je enaka najnižji
vrednosti z opaženimi neželenimi učinki
(LOAEL*) za nočni hrup.

od 40 do 55 dB

Opaženi so bili negativni učinki za zdravje
pri izpostavljeni populaciji. Mnogi se morajo
prilagoditi in najti rešitve za prekomerni
nočni hrup. Ranljive skupine so huje
prizadete.

nad 55 dB

Razmere so škodljive za zdravje ljudi.
Neželeni učinki na zdravje se pogosto
pojavljajo, spanec je močno moten. Obstajajo
dokazi, da se tveganje za nastanek srčnožilnih bolezni povečuje.

*NOEL je raven, pri kateri ni opaznih nobenih učinkov na zdravje, LOAEL je raven, pri kateri je opažena kakršnakoli minimalna sprememba.
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Med bolj ranljive osebe zaradi hrupnih motenj sodijo otroci, ki običajno spijo dlje kot odrasli
in so posledično med spanjem izpostavljeni višjim povprečnim ravnem hrupa. Poleg njih v
skupino bolj občutljivih prištevamo še nosečnice, bolne ter izmenske delavce (WHO, 2009).
Tinitus je opredeljen kot občutek zvoka v odsotnosti zunanjega zvočnega vira. Pojav tinitusa
pri osebah, ki so dolgoročno izpostavljene hrupu, je že dolgo poznan. Med 50 % in 90 %
izpostavljenih poroča o pojavu tinitusa. Pri nekaterih lahko tinitus povzroča motnje spanja,
kognitivne učinke, anksioznost, psihične motnje, depresijo, težave v komunikaciji, napetost,
razdražljivost in družbeno socialno izključenost (WHO, 2011).
Na eksperimentalnih in epidemioloških študijah je bilo ugotovljeno, da prekomerni hrup pri
šoloobveznih otrocih povzroča kognitivne spremembe. Spremembe se pojavijo v času
izpostavljenosti in otroke zaznamujejo tudi po prenehanju izpostavljenosti hrupu (WHO,
2011).
Medsebojni vpliv hude motnje hrupa sosedov in pojav hipertenzije, depresije in migren sta
preučevala Masche in Niemann (2007). V njuni raziskavi je sodelovala 5101 oseba iz osmih
evropskih držav. Vzročne povezave med motnjo hrupa sosedov in diagnosticiranimi boleznimi
z regresijsko analizo ni bilo mogoče dokazati, vendar je zelo verjetno, da huda in dolgotrajna
izpostavljenost močnemu hrupu sosedov poveča tveganje za nastanek bolezni. Na žalost
raziskava ne more pokazati, ali je bila vzrok slaba zvočna izolacija ali hrup sosedov, saj v
študiji niso preučili podatkov o konstrukcijskem sklopu posameznih stavb. Študija pa
dokazuje, da zdravstveno tveganje v stanovanjih poleg vpliva zunanjega hrupa v veliki meri
povzroča tudi hrup sosedov.

2.2 Zvočna izolacija med stanovanji
Hrup v stanovanjih je posledica hrupa iz bližnje okolice, hrupa v zraku in udarnega hrupa iz
ostalih stanovanj in stopnišč ter hrupa obratovalne opreme (Hongisto in sod., 2015).
Levy-Leboyer in Naturel (1991) sta v svoji raziskavi (N = 284) poskušala določiti vrsto
najbolj motečega hrupa sosedov in odziv na posamezni vir hrupa. Preiskovance sta razdelila
glede na starostne skupine, spol in tri socialne razrede. Vsi udeleženci so s slušnim testom
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izbrali tri hrupne situacije, ki so jih zaznali kot visoko, srednjo ali nizko motnjo. Nato so za
vsak tip hrupa, ki so ga navedli, dobili podatek o vrsti hrupa, situacijo in njihovo reakcijo.
Analiza rezultatov je pokazala, da je najbolj moteč nevsakdanji hrup sosedov in glasni hrup
ponoči. Tako nevsakdanjemu kot tudi glasnemu hrupu ponoči se je mogoče izogniti. Avtorja
sta ugotovila, da odziv posameznikov ni povezan z zaznano stopnjo motnje hrupa, ampak bolj
s stopnjo tolerantnosti, ki temelji na sosedovem motivu povzročitve hrupa. Rezultat študije je
namreč pokazal veliko razliko posameznikove ocene hrupa, čeprav gre za enako zvočno
izolacijo.
Na zvočno izolativnost vplivajo tudi tipi konstrukcijskih sklopov. Kot ekstremna primera
štejeta težka – eksoskeletna (betonska) in lahka – endoskeletna (lesena ali jeklena)
konstrukcija. Zvočna izolativnost težkih in lahkih konstrukcij se med seboj zaradi različnega
frekvenčnega območja močno razlikujeta (TSG-1-005:2012). Lahke konstrukcije so običajno
precej slabše pri nizkih frekvencah (pod 100 Hz) in frekvencah nad 2500 Hz, zaradi
sovpadanja z lastno frekvenco. Po drugi strani so težki materiali za nizke in visoke frekvence
manj občutljivi (Hongisto in sod., 2014).
Omeniti velja, da so bile tradicionalno večstanovanjske stavbe v Evropi zgrajene iz težkih
homogenih materialov, kot so beton, opečnati zidaki in jeklo (jeklo se je vedno uporabljalo pri
endoskeletni gradnji. V preteklosti so ga uporabljali v kombinaciji z masivno opeko pri gradnji
masivnih sten z veliko maso). S hitrim razvojem gradbene tehnike v zadnjih desetletjih pa se
je močno povečala uporaba lahkih gradbenih materialov, npr. lesenih ogrodij (Simmons in
sod., 2011). Številne študije so pokazale, da je lahko nizkofrekvenčni hrup sosedov bolj
problematičen v stavbah z endoskeletno nosilno konstrukcijo (Simmons in sod., (2011);
Mortensen (1999); (Ljunggren in sod., 2014)). V nasprotju s tem nekateri raziskovalci
(Bradley (1999); Rychtarikova in sod. (2012); Hongisto in sod. (2014); Bailhache in sod.
(2014); Hongisto s sod. (2015)) trdijo, da hrup nizkih frekvenc nima vpliva na akustično
udobje v stanovanjih. V nadaljevanju so predstavljeni povzetki nekaterih raziskav.
Mortensen (1999) je izvedel slušni preizkus s primerjavo težke in lahke konstrukcije v
laboratoriju, kjer je bila izolacija pred hrupom v zraku (R'w) enotna 57 dB. Hrup sosedov, ki se
prenaša po zraku, je bil bolj moteče ocenjen pri lahki konstrukciji. Vendar je študija lahko
zavajajoča, saj je bila kot edini vir hrupa, ki naj bi posnemala življenjsko okolje, uporabljena
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glasna glasba (100 dB). S tem so bili poslušalci bolj izpostavljeni občutenju nizkih frekvenc,
ki so bile posledica glasnih basov. S študijo je Mortensen (1999) zajel le določeno vrsto in
jakost hrupa, zato rezultatov subjektivnih ocen ne moremo uporabljati kot verodostojnih za
postavitev zaključkov o vplivu tipa konstrukcijskega sklopa na akustično udobje.
Bradley (1999) je preučeval odziv na motnjo hrupa sosedov pri 600 prebivalcih v
večstanovanjskih stavbah. Statistična povezava med oceno motnje hrupa sosedov in izmerjeno
vrednostjo je bila zelo nizka: pri R'w 100 Hz v primerjavi z R'w v območju 160–600 Hz. V
študiji niso bile zajete meritve pod 100 Hz. Iz podatkov je razvidno, da raziskava, ki jo je
opravil Bradley, ni obravnavala pomena frekvenc pod 100 Hz.
Rychtarikova in sod. (2012) so naredili raziskavo s slušnim testom, v katerem je 40 oseb
poslušalo 64 različnih posnetkov življenjskih zvokov, ki se pogosto pojavljajo v realnem
bivalnem okolju. Hrup se je prenašal preko lahke (R'w 69 dB) in težke (R'w 52 dB)
konstrukcije. Vrednost R'w + C50-5000 (ovrednotena gradbena zvočna izoliranost, merjena v
danem frekvenčnem območju) je bila 52 dB za obe steni. Jakost hrupa je bila podobna kot v
realnem življenju (20–40 dB LAeq). Zvočna izolativnost se je razlikovala: težka konstrukcija je
bila boljši zvočni izolator za nizke frekvence, lahka konstrukcija pa je bila boljši zvočni
izolator visokih frekvenc. Vse vrste zvoka so bile ocenjene kot glasnejše, ko so jih ocenjevalci
poslušali preko težke konstrukcije. Raziskovalci so prišli do zaključka, da se razširjeno
območje R'w + C50-5000 ne ujema ustrezno s subjektivno oceno. Poleg tega je rezultat R'w za
običajno območje 100–3150 Hz pokazal boljšo statistično povezavo.
Hongisto in sod. (2014) so pripravili slušni test, kjer so preučevali devet sten različnih
konstrukcijskih sklopov in kombinacije šestih spektralno različnih virov hrupa, običajno
prisotnih v življenjskem okolju (dve glasbeni podlagi, pasji lajež, otroški jok, glasen govor in
kitaro). Ugotovili so, da subjektivno oceno glasnosti, motnje in sprejemljivosti različnih virov
hrupa najbolje opisuje R'w v frekvenčnem območju nad 100 Hz (tudi za base). Kmalu za njimi
so Bailhache in sod. (2014) izvedli zelo podobno raziskavo. Tudi oni so v raziskavi potrdili, da
R'w veliko bolje opisuje motnje hrupa kot R'w + C50-3150, s čimer so dodatno potrdili študije, ki
so jih predhodno izvedli Hongisto s sod. (2014) in Rychtarikova s sod. (2012).
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Hongisto je s sod. (2015) izvedel dodatno raziskavo, kjer je primerjal subjektivne ocene
stanovalcev v stavbah s težko in lahko konstrukcijo ter podobno vrednostjo R'w (med 56 in 57
dB). Zvočna izolacija pred zvokom po zraku v stavbah z lahko konstrukcijo je bila slabša pri
vrednosti pod 160 Hz. Izkazalo se je, da se zadovoljstvo glede zvočne izolacije pri stanovalcih
v dveh različnih tipih zgradb ne razlikuje bistveno. Vsi viri hrupa sosedov so bili ocenjeni kot
enako moteči pri obeh tipih zgradb. Rezultati kažejo, da kadar je zvočna izolativnost R'w blizu
55 dB (v Sloveniji je R'w min 52 dB), tip konstrukcijskega sklopa ne vpliva bistveno na
akustično zadovoljstvo. Rezultati so hkrati pokazali, da je statistično boljša povezava med
subjektivno oceno in R'w kakor R'w + C50-3150.
V nasprotju s prejšnjimi študijami je raziskava na Švedskem (Simmons in sod., 2011)
pokazala, da so lahke konstrukcije z lesenimi ali profilnimi jeklenimi nosilci, slabi zvočni
izolatorji pri nižjih frekvencah. Od leta 1999 so na Švedskem uzakonjene meritve v območju
50–3150 Hz, medtem ko v drugih evropskih državah uporabljajo standardiziran razpon 100–
3150 Hz. Večstanovanjske stavbe z lahkimi konstrukcijami običajno ustrezajo zahtevam
zvočne izoliranosti, vendar njihovi stanovalci pogosto poročajo o problemih udarnega hrupa.
Istočasno pa so stanovalci v betonsko opečnatih zgradbah z enakimi izmerjenimi vrednosti
zadovoljni (Simmons in sod., 2011). Danes se raziskovalci upravičeno sprašujejo, ali so
standardizirane metode za oceno zvočnega tlaka udarnega hrupa ustrezne glede na uporabljen
gradbeni material in poudarjajo pomen upoštevanja vpliva hrupa s frekvencami pod 100 Hz
(Ljunggren in sod., 2014).
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3 ZAKONODAJNI OKVIR
V 19. stoletju so s predpisi na področja gradbeništva največji poudarek namenili stabilnosti
konstrukcije in zaščiti pred požarom. Na začetku 20. stoletja pa je bilo ugotovljeno, da lahko
neustrezna zvočna izolacija prispeva k zmanjšanju bivalnega udobja stanovalcev. V naslednjih
desetletjih so se v gradbenih predpisih tako začele izoblikovati zvočno izolativne zahteve
(Rasmussen, 2010). V našem okolju je prve zvočno izolativne zahteve določal Pravilnik o
tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu (Ur. l. SFRJ,
št. 21/90).
Danes v večini evropskih držav gradbeni predpisi opredeljujejo zahteve za zvočno izolacijo
stanovanj. Zahteve se oblikujejo na podlagi določil v standardih. Evropski in nacionalni
predpisi so podprti s priporočili ISO standardov. Nacionalni predpisi za novogradnje danes
določajo zahteve za izolacijo zvoka, ki se prenaša po zraku, in udarnega zvoka, prav tako so
prisotne vedno nove zahteve za zmanjšanje hrupa v prometu in hrupa tehničnih naprav. Glavni
namen je zagotoviti akustično udobje v stanovanjih (Rasmussen, 2010).
Rasmussen (2010) je v svoji raziskavi primerjala zahteve za izolacijo pred hrupom po zraku
(R'w) in ravni zvočnega tlaka udarnega hrupa (L'n,w) v 24 evropskih državah. Rezultati,
prikazani na sliki 1 in 2, kažejo raznolikost zvočno izolacijskih zahtev v Evropi.

Slika 1: Pregled zahtev za izolacijo pred hrupom po zraku (R'w) v 24 evropskih državah (Vir: Rasmussen, 2010)
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Slika 2: Pregled zahtev za raven zvočnega tlaka udarnega hrupa (L'n,w) v 24 evropskih državah (Vir: Rasmussen,
2010)

Zvočna izolacija v novih stanovanjih ne zagotavlja vedno tudi akustičnega udobja
prebivalcem. Zakonodajo na področju zvočne izolacije so v več evropskih državah oblikovali
glede na razpoložljivost gradbenega materiala in materialov, za katere so proizvajalci jamčili
primerno zvočno zaščito. Interesa stanovalcev pri določitvi zahtev zvočne izolativnosti
večinoma niso upoštevali (Rasmussen in Rindel, 2010). Izjema je Avstrija, kjer zahteve
temeljijo na raziskavi, narejeni leta 1974, katere cilj je bil postaviti ustrezne zahteve za
stanovanja skupaj s primernimi akustičnimi pogoji. Zato ima Avstrija še danes strožje zahteve
od vseh ostalih evropskih držav (Rasmussen, 2010).

3.1 Zaščita pred hrupom
Področje zaščite pred hrupom v stanovanjih je urejeno z uredbami in pravilniki,
predstavljenimi v nadaljevanju.

3.1.1 Direktiva 2002/49/ES z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in
upravljanju okoljskega hrupa
Na področju hrupa je vodilna Direktiva 2002/49/ES z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in
upravljanju okoljskega hrupa. Cilj Direktive je opredeliti skupni pristop z namenom, da se
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predvsem izognemo, preprečimo ali zmanjšamo škodljive učinke, vključno z motnjami zaradi
izpostavljenosti okoljskemu hrupu. Direktiva navaja tri ključne ukrepe za standardiziran
pristop k upravljanju okoljskega hrupa:
1. priprava kartirane ocene hrupa v okolju;
2. obveščanje javnosti o okoljskem hrupu;
3. priprava ustreznih ukrepov.
Osnova za oceno okoljskega hrupa so strateške karte hrupa. Na podlagi ocene strateškega
kartiranja morajo pristojni organi pripraviti akcijske načrte. Sama direktiva ne določa mejnih
vrednosti niti ukrepov, ki jih pripravijo pristojni organi z akcijskimi načrti. Z izbiro
najprimernejših poti obveščanja se bodo v javnosti uspešno širile informacije o
izpostavljenosti hrupu, njenih učinkih in možnih preventivnih ukrepih. Akcijski načrti morajo
prednostno obravnavati naloge, ki so v širšem javnem interesu (Direktiva, 2002). V
slovenskem okolju Direktivo 2002/49/ES povzema Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v
okolju (Ur. L. RS št. 121/04).

3.1.2 Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje
gradbenih

proizvodov

in

razveljavitvi

Direktive

Sveta

89/106/EGS
Na hrup se nanaša tudi Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9.
marca 2011, ki je glavni dokument evropske skupnosti za področje grajenega okolja. Uredba
določa pogoje za dajanje na trg gradbenih proizvodov in omogočanje dostopa do njih z uvedbo
usklajenih pravil o načinu navajanja lastnosti gradbenih proizvodov v zvezi z njihovimi
bistvenimi značilnostmi. V prilogi 1 omenjene Uredbe je navedenih sedem bistvenih zahtev. Z
vidika zvočne zaščite stavb je pomembna bistvena zahteva številka 5 (Zaščita pred hrupom),
ki navaja: »Gradbeni objekti morajo biti načrtovani in grajeni tako, da se hrup, ki ga zaznavajo
osebe v objektu ali bližnji okolici, vzdržuje na ravni, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in
jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo«.
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3.1.3 Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. L. RS
št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10)
Ta uredba v skladu z Direktivo 2002/49/ES in Priporočilom Komisije 2003/613/ES z dne 6.
avgusta 2003 zaradi varstva naravnega in življenjskega okolja pred hrupom določa:


stopnje varstva pred hrupom, ki so določene za posamezne površine glede na
občutljivost za škodljive učinke hrupa:

a) I. stopnja varstva pred hrupom za vse površine na mirnem območju na prostem, ki
potrebujejo povečano varstvo pred hrupom,
b) II. stopnja varstva pred hrupom za površine, na katerih ni dopusten noben poseg v
okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa,
c) III. stopnja varstva pred hrupom za površine, na katerih je dopusten poseg v okolje,
ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa,
d) IV. stopnja varstva pred hrupom za površine, na katerih ni stavb z varovanimi
prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa;


mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa v okolju (preglednica 2);



začasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa;



prilagoditve, ki jih je treba upoštevati za izračun vrednosti kazalcev hrupa pri
uporabi začasnih metod za ocenjevanje kazalcev hrupa;



ukrepe zmanjševanja emisije hrupa v okolje;



zavezance za zagotovitev obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa in



vsebino okoljevarstvenega dovoljenja.
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Preglednica 2: Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa za posamezna območja varstva pred hrupom v
različnih obdobjih dneva (Vir: Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Ur. l. RS št. 105/05, 34/08,
109/09, 62/10)

Lnoč

Ldvn

IV. območje

(dBA)
65

(dBA)
75

III. območje

50

60

II. območje

45

55

I. območje

40

50

IV. območje

80

80

III. območje

59

69

II. območje

53

63

I. območje

47

57

Mejne vrednosti kazalcev hrupa:

Kritične vrednosti kazalcev hrupa:

3.1.4 Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS, št.
10/2012)
V Sloveniji področje zaščite pred hrupom ureja Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.
l. RS, št. 10/2012). Ta pravilnik določa zahteve, s katerimi se v stavbah in njihovih delih omeji
raven hrupa, s čimer se prepreči ogrožanje zdravja ljudi in ustvari ustrezne razmere za njihovo
delo, druge dejavnosti in počitek. Uporablja se za projektiranje in gradnjo novih stavb kot tudi
rekonstrukcijo in vzdrževanje obstoječih stavb. V 4. členu Pravilnika je določeno, da mora
zaščita pred hrupom v stavbah zagotavljati varstvo pred:


zunanjim hrupom prometa in industrije;



hrupom, ki se po zraku prenaša iz drugih prostorov;



udarnim hrupom, ki se preko konstrukcije prenaša iz drugih prostorov;



hrupom obratovalne opreme in



odmevnim hrupom.
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Pravilnik določa tudi obvezno uporabo tehnične smernice TSG-1-005, ki obravnava zaščito
pred hrupom v stavbah.

3.1.5 Tehnična smernica TSG-1-005:2012
Tehnična smernica TSG-1-005:2012 določa priporočene gradbene ukrepe ali rešitve za
izpolnitev zahtev Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah.
1. Mejne ravni zunanjega in notranjega hrupa ter izoliranost
Če je načrtovana stavba na mestu, kjer so na voljo podatki opravljenih meritev, imajo pri
izračunu potrebne zvočne izolacije zunanjih ločilnih elementov stavbe ti podatki prednost pred
splošnimi okoljskimi mejnimi ravnmi hrupa. Če pa podatki o hrupu na mestu, kjer se stavba
nahaja, niso na voljo, je treba pri izračunu zvočne izolacije zunanjih ločilnih elementov stavbe
upoštevati splošne okoljske mejne ravni zunanjega hrupa iz preglednice 2.
Zvočna izolacija zunanjih in notranjih ločilnih elementov mora biti dovolj velika, da hrup v
prostorih stavbe v posameznih obdobjih dneva ne bo presegal mejnih ekvivalentnih ravni
hrupa. Za prostore v stanovanjih veljajo mejne vrednosti, prikazane v preglednici 3.
Preglednica 3: Mejne vrednosti ekvivalentnih ravni hrupa v stanovanjskih prostorih (Vir: TSG-1-005:2012)

Namembnost prostora

Prostori v stanovanjih

Mejne vrednosti ekvivalentnih ravni hrupa LAeq [dB (A)]
dan

večer

noč

35

33

30

Izoliranost pred zvokom v zraku in maksimalne ravni zvočnega tlaka udarnega hrupa za
posamezne notranje ločilne konstrukcije glede na namembnost prostorov morajo dosegati vsaj
minimalne vrednosti, določene v TSG-1-005:2012. Določene izoliranosti pred zvokom v zraku
notranjih ločilnih elementov so podane z ovrednoteno zvočno izoliranostjo R'w ali ovrednoteno
standardno razliko zvočne ravni DnT,w. Največje dovoljene vrednosti ovrednotene ravni
zvočnega tlaka udarnega zvoka so podane z L'n,w. V preglednici 4 so prikazane vrednosti R'w
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in L'n,w za najpogostejše ločilne elemente v večstanovanjskih stavbah, ki bodo uporabljeni tudi
pri izračunu s programom URSA FRAGMAT – Akustika 2.1.
Preglednica 4: Izolacija notranjih ločilnih elementov v večstanovanjskih zgradbah (Vir: TSG-1-005:2012)

Zap. št.

Notranji ločilni element

Izolacija (dB)

4.1

Stena med stanovanjema

R'w

52

4.16

Medetažna konstrukcija med stanovanji

R'w

52

L'n,w

58

2. Zaščita stavb pred zunanjim hrupom
Stavbe je treba ščititi pred viri hrupa v okolju predvsem z ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa
in z ukrepi za omejitev širjenja hrupa od virov hrupa v okolju do stavb. Z zvočno izolacijo
zunanje ločilne konstrukcije omejimo prehod zvoka iz okolja v stanovanjski prostor. Zvočna
izoliranost fasade mora s tem zagotavljati, da raven hrupa v prostoru ne presega predpisanih
mejnih vrednostih, navedenih v preglednici 3. Skupna zvočna izoliranost zunanje ločilne
konstrukcije, ki pripada obravnavanemu prostoru, je odvisna od zvočne izoliranosti
posameznih zunanjih ločilnih elementov ter od deleža, ki ga površine teh elementov
predstavljajo v skupni površini zunanje ločilne konstrukcije. Zvočna izoliranost običajnih
izvedb masivnih fasadnih zidov z zunanjimi toplotnoizolacijskimi (v nadaljevanju TI)
oblogami je v večini primerov tolikšna, da na skupno zvočno izoliranost fasade prevladujoče
vpliva prehod zvoka preko drugih s stališča zvoka šibkejših elementov, kot so okna, roletne
omarice, prezračevalni elementi. Izjema so fasadne stene ali zidovi iz lažjih materialov, pri
katerih je lahko vpliv prehoda zvoka že tolikšen, da znatno vpliva na skupno zvočno zaščito
fasade (TSG-1-005:2012).
3. Izolacija notranjih ločilnih konstrukcij pred hrupom v zraku
Za ugotovitev zadostne zvočne izoliranosti je treba upoštevati predvsem (TSG-1-005:2012),
da:


velike površinske mase ločilnih elementov zagotavljajo večjo zvočno izoliranost;
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se izoliranost v splošnem povečuje s frekvenco, vendar ima vsak ločilni element svoj
»šibek« frekvenčni interval, kjer je izolacija slabša, lahko tudi nezadostna;



uporaba večslojnih ločilnih elementov omogoča boljšo zvočno izoliranost;



vrata in okna morajo biti akustično obdelana;



se je treba izogibati kakršnim koli odprtinam in uporabiti ustrezna tesnila.

4. Izolacija konstrukcij pred udarnim hrupom
Podlaga za oceno izolacije pred udarnim zvokom predstavljata: normirana raven zvočnega
tlaka udarnega zvoka L'n in standardna raven zvočnega tlaka udarnega zvoka L'nT.
5. Izolacija pred hrupom obratovalne opreme
V tem poglavju so zajete vrste in prednostni vrstni red protihrupnih ukrepov. Protihrupni
posegi na samem viru se izvajajo kot primarni ukrep. Ukrepi s posegi na poti prenosa zvoka
od vira k izpostavljenemu prostoru spadajo med sekundarne ukrepe kot terciarni, vendar
najmanj učinkovit, ukrep pa so posegi v izpostavljenem prostoru.
6. Obvladovanje odmevnega hrupa
Znižanje odmevne komponente hrupa poveča udobje in razumljivost govora in večkrat
predstavlja pomemben dejavnik za ugodno akustično razpoloženje v prostoru. Ukrepi za
zmanjšanje ravni odmevnega hrupa so nujni predvsem v zelo odmevnih prostorih, kot so
pisarne, trgovski centri, avle, športne dvorane in podobno. Znižanje splošne ravni hrupa v
prostorih dosežemo s povečanjem zvočne absorpcije na stropu in stenah. Pri tem je potrebno
upoštevati frekvenčne značilnosti hrupnih virov, njihove razporeditve in geometrijo prostora.
Pred posegom je priporočljiva tudi analiza akustičnih lastnosti prostora (TSG-1-005:2012).
Če v prostoru izključimo hrupni vir, akustični odboji še naprej potujejo po prostoru, vendar se
njihova energija pri vsakem odboju postopoma zmanjšuje. Bolj kot je prostor odmeven,
počasneje ta energija upada. Kot merilo za upadanje se uporablja odmevni čas T60. To je čas, v
katerem raven zvočnega tlaka pade za 60 dB. Odmevni čas v opremljenih prostorih je
približno 0,5 sekunde (TSG-1-005:2012).
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Tehnična smernica (TSG-1-005:2012) v sedmem poglavju, ki ni del zahtev Pravilnika o zaščiti
pred hrupom v stavbah, obravnava področje prostorske akustike in s tem tudi ukrepe za
zagotavljanje primernih akustičnih razmer v prostorih, kjer je pomembna dobra razumljivost
govora. Zadnje, osmo, poglavje opredeljuje ugotavljanje skladnosti zgrajenih stavb z
zahtevami Pravilnika o zaščiti stavb pred hrupom na podlagi terenskih meritev zvočne
izolacije in ravni hrupa v prostorih. Z meritvami zvočne izoliranosti hrupa v zraku in udarnega
hrupa se preverijo tiste konstrukcije, ki so bile obravnavane v elaboratu zaščite pred hrupom v
stavbah.
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4 NAMEN MAGISTRSKE NALOGE
Namen magistrske naloge je ovrednotiti akustično udobje stanovalcev v treh izbranih
večstanovanjskih stavbah na podlagi subjektivne (anketni vprašalnik) in objektivne ocene
(izračunov s programsko opremo), ter predlagati ukrepe zvočne zaščite stavb.
V magistrski nalogi želimo izvesti primerjavo akustičnega udobja v starejših in novejših
zgradbah na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL). Subjektivno oceno
akustičnega udobja stanovalcev v izbranih večstanovanjskih zgradbah smo določili z anketnim
vprašalnikom. Subjektivne ocene smo podkrepili z izračuni izoliranosti pred zvokom po zraku
(R'w) (zvočna izoliranost predelnih elementov in medetažnih konstrukcij) ali z ovrednoteno
standardno razliko zvočnih ravni (DnT,w) (zvočna izoliranost fasade) in izračunom maksimalne
ravni zvočnega tlaka udarnega hrupa (L'n,w) (zvočni tlak udarnega zvoka medetažne
konstrukcije). Rezultate bomo primerjali med seboj in z veljavno zakonodajo (Pravilnik o
zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS, št. 10/2012); Tehnična smernica TSG-1-005:2012).
Na osnovi ugotovitev bomo predlagali sanitarno-tehnične ukrepe.

4.1 Hipoteze
Za namen izvedbe raziskave magistrske naloge smo določili naslednje hipoteze:
1. Izračunane vrednosti zvočne izoliranosti fasade (DnT,w), predelnih elementov (R'w),
medetažnih konstrukcij (R'w in L'n,w) bodo v starejših zgradbah presegale vrednosti
določene v TSG-1-005:2012, v novejših pa ne.
2. Zvočni tlak udarnega hrupa (L'n,w) pri izbranih večstanovanjskih stavbah ni
problematičen.
3. Rezultati anket stanovalcev bodo sovpadali z izračuni programa URSA FRAGMAT –
Akustika 2.1. Zvočna izoliranosti fasade (DnT,w) z vprašanjem številka 13, predelna
stena (R'w) z vprašanjem številka 2, medetažna konstrukcija (R'w in L'n,w) z vprašanji
številka 3 in 5.
4. Stanovalci v starejši stavbi bodo manj zadovoljni glede zaščite pred hrupom kot
stanovalci v novejši stavbi.
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5 METODE DELA
5.1 Gradbeni objekti
Za namen izvedbe raziskave smo na območju MOL-a izbrali tri večstanovanjske stavbe, ki
predstavljajo tipične predstavnike svojega obdobja ter so hkrati relativno pogoste. Pri izbiri
objektov smo upoštevali Strateško karto hrupa za MOL (slika 3), starost objektov in zasnovo
uporabljenih konstrukcijskih sklopov ter s tem zagotovili reprezentativnost vzorca, ki
predstavlja presek skozi tipičen večstanovanjski stavbni fond v slovenskem gradbenem okolju.

Slika 3: Strateška karta hrupa za Mestno občino Ljubljana (Vir: ARSO, 2015) z označenimi lokacijami izbranih
večstanovanjskih stavb
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Podatke o zunanji izpostavljenosti hrupu smo pridobili s pomočjo Strateške karte hrupa za
MOL glede na lokacijo objekta. Stavbi A (46.045 °N, 14.517 °E) in C (46.062 °N, 14.515 °E)
sta izpostavljeni 50–60 dB, stavba B (46.066 °N, 14.532 °E) je izpostavljena 60–70 dB.
Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 105/05, 34/08,
109/09, 62/10) spadajo vse stavbe v III. območje varstva pred hrupom.
Podatke o starosti objektov in njihovem konstrukcijskem sklopu za posamezno stavbo smo
pridobili iz Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in arhivskega gradiva MOL
(preglednice 5–8) (osebna komunikacija, 2015). Osredotočili smo se na vhodne parametre,
pomembne za nadaljnjo analizo in obdelavo v programu URSA FRAGMAT – Akustika 2.1
(URSA, 2014): lokacija stavbe, sestava konstrukcijskih sklopov fasade, (artikulacija
geometrijskega oblikovanja fasadnega ovoja), predelnih sten in medetažnih konstrukcij. Iz
podatkov v preglednici 5 je razvidno, da so vse stavbe v celoti zasnovane kot
armiranobetonske konstrukcije, sama sestava konstrukcijskih sklopov pa se razlikuje. Pri
stavbi A, ki je bila zgrajena leta 1959, še ni bilo uporabljenih nobenih TI materialov, medtem
ko stavbi B in C, zgrajeni kasneje, vsebujeta tudi TI materiale. Stavbi A in C sta v celoti
namenjeni stanovanjskim prostorom, pritličje stavbe B pa je delno namenjeno tudi poslovni
dejavnosti (frizer, servis koles).
Preglednica 5: Splošne lastnosti v izbranih večstanovanjskih stavbah na območju MOL-a

Stanovanjski objekt

Leto izgradnje

Stavba A

1959

Stavba B

2008

Stavba C

1988

Višina objekta
2 × klet
P + 10
terasa
garaža
klet
P+6
terasa
klet
P+5

Število stanovanj
42

147

88
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Preglednica 6: Sestava konstrukcijskih sklopov v stavbi A

Fasadna stena
Material
Debelina
sloja [cm]
AB stena
16

Medetažna konstrukcija
Material
Debelina sloja
[cm]
Parket
1
Cementni estrih
3,5
PVC folija
Ekspandiran
3
polistiren
AB plošča
16

Predelna stena
Material
Debelina sloja
[cm]
AB stena
16

Preglednica 7: Sestava konstrukcijskih sklopov v stavbi B

Medetažna konstrukcija
Material
Debelina sloja
[cm]
Parket
1,8

Fasadna stena
Material
Debelina
sloja [cm]
Podaljšana
2
apnena malta
AB stena
20
Steklena
volna
Tankoslojni
zaključni
omet

AB estrih

8

PE folija

0,7

Toplotno
izolacijske
plošče
AB plošča

6

Predelna stena
Material
Debelina sloja
[cm]
AB stena
20
Toplotno
izolacijski omet

2

4
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Preglednica 8: Sestava konstrukcijskih sklopov v stavbi C

Fasadna stena
Material
Debelina
sloja [cm]
Montažni
5
betonski
element
Steklena
10
volna
AB stena
a.

Medetažna konstrukcija
Material
Debelina sloja
[cm]
Parket
2

15
predelna stena med stanovanji

AB estrih

6

Mineralna
volna
AB plošča

8

Predelna stena
Debelina sloja
[cm]
a. montažni
15
betonski
element
b. montažni
15
betonski
element
Silikatna opeka
12

Material
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b. predelna stena med hodnikom in stanovanjem
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5.2 Izračun zvočne izolacije konstrukcijskih sklopov
Za izračun zvočne izolacije gradbenih konstrukcij smo uporabili računalniški program URSA
FRAGMAT – Akustika 2.1. Program je razvit v skladu s standardom SIST EN 12354 ter
Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS, št. 10/12) in njemu pripadajoči
tehnični smernici TSG-1-005-2012 o Zaščiti pred hrupom v stavbah. S programom smo podali
računski rezultat za vsak večstanovanjski objekt in sicer za:
1. izoliranost pred zvokom po zraku (R'w [dB] / DnT,w): fasada;
2. izoliranost pred zvokom po zraku (R'w [dB]): predelna stena;
3. izoliranost pred zvokom po zraku (R'w [dB]): medetažna konstrukcija;
4. izračun maksimalne ravni zvočnega tlaka udarnega hrupa (L'n,w): medetažna
konstrukcija.

5.2.1 Vhodni podatki za izračun zaščite pred hrupom s programom
URSA FRAGMAT – Akustika 2.1
V program smo vnesli podatek o namembnosti objekta: vsi izbrani objekti sodijo med
stanovanjske stavbe. Ob upoštevanju Strateške karte hrupa MOL, smo določili, da se vsi
obravnavani večstanovanjski objekti nahajajo v III. območju ravni zunanjega hrupa. Zvočno
izolativnost smo preverili za tri najpogostejše konstrukcijske sklope:


fasadna stena: preverili smo zaščito stavbe pred zunanjim hrupom;



predelna stena: preverili smo izolacijo pred hrupom v zraku;



medetažna konstrukcija: preverili smo izolacijo pred hrupom v zraku in izolacijo pred
udarnim hrupom.

Za vsak konstrukcijski sklop smo vnesli podatke o sestavi pregrade, tehnične karakteristike
uporabljenih materialov in debelino posameznega sloja (preglednice 6–8). Pri značilnostih
zunanje fasadne stene smo dodatno upoštevali tip in velikost transparentnega dela, kot so okna
in vrata, saj le-ta bistveno vplivajo na zvočno izolacijo. Enake podatke smo vnesli za
konstrukcijske sklope, ki mejijo na preučevan konstrukcijski sklop. Pri tem smo upoštevali
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tudi tip spojev. Tip spojev je pri konstrukcijskem sklopu pomemben, ker se energija pri
širjenju na spojih deli in razporedi v več smereh. Glede zvočne izolacije sta pomembni dve
značilnosti spojev pregrad: število pregrad, ki se dotikajo na isti liniji spoja, in fizična narava
spoja (tog ali elastičen material). Število pregrad, ki se v stavbi dotikajo vzdolž enega spoja, je
lahko tri ali štiri, zato so lahko spoji v obliki »+« ali »T«. O elastičnem spoju govorimo
takrat, ko sta dve pregradi med seboj ločeni z elastičnim elementom. Bistvo elastičnega spoja
je, da pri njem ni fizične povezave, kar vpliva na manjši prenos energije z ene pregrade na
drugo pregrado (URSA, 2014).
Program nam omogoča prikaz rezultatov v grafični in tabelarični obliki in ob sočasnem
upoštevanju 8. člena Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS, št. 10/12) ter
Tehnične smernice TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah.

5.3 Subjektivna ocena stanovalcev
Za vrednotenje subjektivne ocene hrupa stanovalcev smo uporabili analitski pristop in z
metodo anketiranja ter uporabo vprašalnika (priloga A) zbrali mnenja stanovalcev v izbranih
večstanovanjskih stavbah. Vprašalnik je pripravljen po predlogi COST action TU0901, ki so
jo pripravili z namenom poenotenja raziskav v EU (Simmons in Hagberg, 2011). Za
ovrednotenje motenj hrupa iz različnih virov smo izbrali petstopenjsko lestvico, ki temelji na
standardu ISO/TS 15666:2003.
Vprašalnik za vrednotenje subjektivne ocene hrupa stanovalcev je razdeljen na pet sklopov in
15 vprašanj. Vprašanja so osredotočena na motnjo hrupa, ki se prenaša po zraku in prehaja
preko sten ali tal, glasbo z nizkimi frekvencami, udarni hrup zaradi hoje oseb, hrup, ki prihaja
s stopnišč, hodnikov in balkonov, hrup prometa, hrup obratovalne opreme in podobno.
Stanovalci so motnjo hrupa ocenjevali s pomočjo petstopenjske lestvice (1–hrupa ne slišite, 5–
hrup je zelo moteč in nadležen). Zanimalo nas je tudi splošno zadovoljstvo glede zaščite pred
hrupom ter kako pomembni so parametri zvočne zaščite, preden se posameznik odloči za
nakup stanovanja. V uvodnem delu so anketiranci podali tudi splošne podatke o spolu,
starostni skupini, številu oseb v stanovanju, tipu stanovanja, delovnem času.
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Raziskavo smo izvedli po naslednjih korakih:
a. izbira primernega vprašalnika;
b. priprava vprašalnika v slovenskem jeziku;
c. izbira vzorca: izpolnjevanje vprašalnika smo izvedli po metodi vzorčenja po principu
kvot;
d. obdelovanje podatkov s pomočjo računalniškega programa Excel.
Ankete smo izvedli z neposrednim razdeljevanjem stanovalcem. V vsakem stanovanju je
odgovarjala samo ena oseba. Anketirali smo 120 stanovalcev, v vsaki stavbi 40. Enote smo
zbirali toliko časa, dokler ni bilo v posameznem vzorcu (posamezna stavba) načrtovano število
enot.
Cilj in namen ankete:
Z anketnim vprašalnikom smo želeli pridobiti vpogled v:


osnovne demografske značilnosti anketirancev;



oceno vpliva motečega hrupa in vibracij sosedov;



oceno hrupa pri uporabi skupnih prostorov;



oceno hrupa obratovalne opreme;



oceno hrupa iz družabnih območij in



oceno motnje zunanjega hrupa.

Rezultati anket so služili tudi za primerjavo z izračuni zvočne izoliranosti fasade (DnT,w),
predelnih elementov (R'w) in medetažnih konstrukcij (R'w in L'n,w).

5.3.1 Evalvacija subjektivne ocene stanovalcev
Ocene motnje hrupa, ki so jih podali stanovalci, smo ovrednotili s povprečno vrednostjo za
vsako posamezno vprašanje za posamezne objekte in kot dobljeno srednjo vrednost motnje
hrupa vseh treh preučevanih objektov.
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Prav tako smo v evalvacijo in vrednotenje ocene stanovalcev vključili dodatne parametre,
podobni so bili uporabljeni v projektu AkuLite na Švedskem (Simmons in sod., 2011), s
predhodno določenimi cilji (frakciji 3 in 4).


Frakcija 3: predstavlja odstotek odgovorov, ki so jih stanovalci ocenili z oceno 3 ali
več in tako zajema odgovore vrednotene z »hrup je rahlo, precej ali zelo moteč«.

Cilj je lahko zmanjšanje Frakcije 3 ≤ 20 %. Šteje se, da je znaten del stanovalcev
»zadovoljen«, če je Frakcija 3 ≤ 50 % v večstanovanjskih stavbah, ki ustrezajo zahtevam
zakonodaje (po Pravilniku o zaščiti pred hrupom v stavbah).


Frakcija 4: predstavlja odstotek odgovorov, ki so jih stanovalci ocenili z oceno 4 ali
več in tako zajema odgovore vrednotene z »hrup je precej ali zelo moteč«.

Cilj je lahko zmanjšanje Frakcije 4 ≤ 10 % oz. je le-ta vsaj ≤ 20 % za večstanovanjske stavbe,
ki ustrezajo zahtevam zakonodaje. Višji odstotek Frakcije 4 je lahko pokazatelj slabega
akustičnega udobja.
Frakciji 3 in 4 smo vključili z namenom lažje interpretacije subjektivnega stališča akustičnega
udobja v stavbah v primerjavi s povprečno oceno. Na podlagi rezultatov bomo lažje podali
ukrepe.

5.4 Povezava med izračuni in oceno stanovalcev
Dve vprašanji iz vprašalnika se neposredno navezujeta na zvočno izolacijo po zraku, in sicer
zvok, ki se prenaša preko sten (vprašanje 2), in zvok, ki se prenaša preko tal ali stropa
(vprašanje 3). Vprašanje 5 (prenos hrupa hoje skozi nadstropja) pa smo uporabili kot
subjektivni parameter za povezavo z izračunanim udarnim hrupom medetažne konstrukcije.
Vprašanje 13 (hrup iz okolja) smo uporabili kot subjektivni parameter za primerjavo z
izračunano izolacijo zvoka po zraku, ki se prenaša preko fasadne stene. Za subjektivno oceno
omenjenih štirih vprašanj smo uporabili podatke o povprečni motnji hrupa ter frakcije 3 in 4.
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6 REZULTATI
V tem poglavju so prikazani rezultati izračunov in subjektivne ocene stanovalcev.

6.1 Izračun zvočne izolacije konstrukcijskih sklopov
Rezultati izračuna zvočne izolacije konstrukcijskih sklopov s programom URSA FRAGMAT
– Akustika 2.1 so prikazani v preglednici 9. Z izračunom smo ugotovili, da dobljene vrednosti
ustrezajo meji, ki je predpisana v TSG-1-005-2012 Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah
(Ur. l. RS, št. 10/12) z izjemo predelne stene v stavbi C, kjer izolacija pred hrupom v zraku ni
zadostna. Predelna stena, ki v stavbi C meji na skupni hodnik, ima dodaten sloj 12 cm
silikatne opeke, vendar je izračun tudi z vnosom tega podatka pokazal prenizko (51 dB)
izolacijo pred zvokom v zraku. Po drugi strani izračuni kažejo na ustrezno zvočno izolacijo v
stavbi A, čeprav v konstrukcijskem sklopu, z izjemo tankega 3 cm sloja pri medetažni
konstrukciji, ni prisotnega toplotno oz. zvočno izolacijskega materiala. Stavba A je tipičen
primer enostavne armiranobetonske konstrukcije. Fasadni konstrukcijski sklop je ustrezen, saj
rezultati izračuna zaščite stavbe pred zunanjim hrupom kažejo, da je skupna izolativnost vseh
elementov ovoja posameznega prostora presegla minimalno vrednost. Podrobni izračuni v
grafični in tabelarični obliki so v prilogi B.
Preglednica 9: Izračun zvočne izolacije ločilnih elementov s programom URSA FRAGMAT – Akustika 2.1

ZAŠČITA PRED HRUPOM

stavba A

stavba B

stavba C

Fasadna stena: zaščita stavbe pred
zunanjim hrupom (DnT,w) [dB]

30

34

33

20

25

25

Mejna vrednost
glede na: TSG1-005:2012

min

Predelna stena: izolacija pred
53
52
50
min 52
hrupom v zraku (R'w ) [dB]
izolacija
pred
Medetažna
57
56
58
min 52
konstrukcija hrupom v zraku
(R'w) [dB]
izolacija
pred
udarnim
hrupom
42
39
32
max 58
(L'n,w) [dB]
Legenda: zelena označuje vrednosti, ki ustrezajo, rdeča pa vrednosti, ki ne ustrezajo
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6.2 Subjektivna ocena stanovalcev
V anketi je skupaj sodelovalo 120 stanovalcev, od tega 57,5 % žensk in 42,5 % moških (slika
4). Povprečna starost anketiranih v stavbi B, grajeni leta 2008, je pričakovano nižja kot v
stavbah C in A, ki sta bili zgrajeni pred njo (slika 5). Stavba B je novogradnja in posledično
njeni stanovalci v njej bivajo krajši čas, največ med dvema in petimi leti, medtem ko večina
stanovalcev v stavbah A in C v stanovanju biva več kot šest let (slika 6). Stanovalci imajo v
79,2 % lastniška stanovanja, preostanek jih biva pri partnerju, sorodniku ali pa imajo
stanovanje najeto. Največ oseb v stanovanju biva v paru – 45 %, sledijo tisti, ki v stanovanju
bivajo sami – 25,8 %, veččlanskih družin je manj (slika 7). 58,3 % vprašanih ima dnevni
delovni čas, sledi 36,7 % tistih, ki niso zaposleni, so študentje ali upokojenci, 5 % pa jih ima
kombiniran delovni čas.
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Slika 4: Spol anketiranih (N = 40/stavbo)
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Slika 5: Starostna struktura anketirancev (N = 40/stavbo)
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Slika 6: Bivanje v stanovanju (N = 40/stavbo)
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Slika 7: Število oseb v stanovanju (N = 120)

6.2.1 Analiza posameznih vprašanj
Povprečna motnja hrupa (upoštevajoč odgovore na vprašanja 2–13) (slika 8) je najvišja v
stavbi C, in sicer 1,85, kar je manj od polovice vrednosti na petstopenjski lestvici. Zelo
podoben rezultat smo dobili za stavbo A (1,82). Povprečna motnja hrupa v stavbi B je
bistveno nižja (1,57), torej je bilo splošno zadovoljstvo najbolje ocenjeno (27,5 % stanovalcev
je menilo, da jih hrup sploh ne moti). Domnevamo, da na razliko vplivajo: konstrukcijska
zasnova, lahko tudi starost prebivalcev in čas bivanja v stavbah A in C, saj v njih stanovalci v
povprečju bivajo dlje časa kot stanovalci v stavbi B. Povprečna motnja hrupa vseh stavb, ki se
nanaša na specifični vir hrupa pa je prikazana na sliki 9. Rezultati kažejo, da največji problem
v izbranih objektih predstavlja hrup sosedov (vprašanja 3, 5 in 7), hrup pripomočkov in
opreme v lastnem ali sosedovem stanovanju (vprašanji 9 in 10) ter hrup iz okolja (vprašanje
13). Povprečna motnja hrupa pri preostanku vprašanj je bila 2,37 za splošno zadovoljstvo
glede zaščite pred hrupom (vprašanje 1), 3,88 za pomembnost zvočne izolacije (vprašanje 14)
in 2,7 za občutljivost na hrup (vprašanje 15). Ocena splošnega zadovoljstva zaščite pred
hrupom je bila torej slabša od ocene vpliva hrupa iz posameznih virov. Kar 70,8 % anketiranih
stanovalcev je ocenilo, da je zvočna izolacija zelo pomemben dejavnik za kvalitetno bivalno
udobje (ocena 4 ali 5). Stanovalci so v povprečju srednje občutljivi na hrup.
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Slika 8: Povprečna motnja hrupa

stopnja motnje hrupa
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Slika 9: Povprečna motnja hrupa glede na vir hrupa

Eden od ciljev raziskave je bila primerjava vrednotenja posameznih virov hrupa glede na
starost objekta in njemu povezanim konstrukcijskim sklopom. V nadaljevanju so s slikami 10–
23 prikazani ločeni rezultati posameznih vprašanj z namenom predstavitve razlik med

31

izbranimi objekti (leva slika). Za vsako vprašanje je prikazana tudi porazdelitev odgovorov na
petstopenjski lestvici (desna slika).
Rezultat anket je pokazal, da je hrup, ki se prenaša po zraku preko sten največji problem v
stavbi A (slika 10). Podobna razporeditev odgovorov velja tudi za hrup po zraku, ki se prenaša
preko medetažnih konstrukcij (slika 11). Zaznati je bilo še nekoliko višjo povprečno motnjo

4

Število odgovorov

Povprečna ocena motnje
hrupa

hrupa, ponovno pa so najslabšo oceno podali stanovalci v stavbi A.
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Slika 10: Povprečna motnja hrupa (levo) in ocena motnje hrupa (desno); sosedje zraven vas, hrup preko sten,
vsakdanje življenje, pogovor, glasba, TV
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Slika 11: Povprečna motnja hrupa (levo) in ocena motnje hrupa (desno); sosedje nad/pod vami, hrup preko tal in
stropa, vsakdanje življenje, pogovor, glasba, TV

Hrup nizkih frekvenc, basov in tolkal je bil najbolj moteč za stanovalce v stavbi A, v stavbi B
je po drugi stani kar dobra polovica anketiranih menila, da hrupa z nizkimi frekvencami ne
sliši (slika 12).
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Slika 12: Povprečna motnja hrupa (levo) in ocena motnje hrupa (desno); sosedje, glasba ali filmi z nizkimi
frekvencami, basi, tolkala

Povprečna ocena ankete za peto vprašanje (slika 13) je pokazala, da hoja oseb in posledično
udarni hrup najbolj motita stanovalce v novejši B stavbi, podoben rezultat pa velja tudi za
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starejšo stavbo A, čeprav se njun konstrukcijski sklop kar precej razlikuje.
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Slika 13: Povprečna motnja hrupa (levo) in ocena motnje hrupa (desno); sosedje, hoja oseb

Kot zadnje vprašanje iz sklopa hrupa, ki prihaja od sosedov, nas je zanimal vpliv hoje oseb v
stanovanju nad njimi na pojav vibracij v lastnem stanovanju. Izkazalo se je, da gre za manj
moteč dejavnik, saj je več kot 30 anketirancev v vsaki stavbi ocenilo, da te vrste hrupa ne
slišijo (slika 14).
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Slika 14: Povprečna motnja hrupa (levo) in ocena motnje hrupa (desno); sosedje, vibracije lastnih predmetov, če
sosedje hodijo v stanovanju nad vami

Naslednji dve vprašanji sta zajemali oceno hrupa pri uporabi skupnih prostorov, kot so
balkoni, stopnišča in hodniki. Najslabšo oceno je ponovno dobila stavba A, nato B, najmanjši
vpliv pa sta pogovor in hoja oseb v skupnih prostorih imela na prebivalce stavbe C (slika 15 in
16). Ponovno se je izkazalo, da hrup, ki se prenaša po zraku, povzroča večjo motnjo v
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primerjavi z udarnim hrupom.
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Slika 15: Povprečna motnja hrupa (levo) in ocena motnje hrupa (desno); pogovor oseb, ki se nahajajo na balkonu,
stopniščih ali hodnikih
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Slika 16: Povprečna motnja hrupa (levo) in ocena motnje hrupa (desno); hoja oseb po balkonu, stopnišču ali
hodniku

Z naslednjimi tremi vprašanji smo preverjali hrup obratovalne opreme. Izkazalo se je, da je
hrup opreme in pripomočkov v lastnem stanovanju dobil najslabšo oceno izmed vseh 12
vprašanj, ki se neposredno nanašajo na vire hrupa. Stanovalci v stavbi C so ta vir hrupa ocenili
s povprečno oceno 2,38, kar pol ocene nižjo povprečno oceno (1,8) pa so temu viru hrupa
namenili stanovalci v stavbi B. V stavbi B jih je 15 odgovorilo, da te vrste hrupa sploh ne
slišijo, medtem ko je bilo število takih v stavbi A polovico manjše in v stavbi C 2/3 manjše
(slika 17). Podoben rezultat je pokazala analiza vpliva hrupa pripomočkov in opreme iz
sosednjih stanovanj, le da je bila tokrat vloga stavb A in C zamenjana. Ponovno je bil bistveno
manjši vpliv zaznan v stavbi B, v kateri je kar 26 stanovalcev odgovorilo, da te vrste hrupa ne

4

Število odgovorov

Povprečna ocena motnje
hrupa

slišijo (slika 18).
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Slika 17: Povprečna motnja hrupa (levo) in ocena motnje hrupa (desno); hrup pripomočkov in opreme v lastnem
stanovanju
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Slika 18: Povprečna motnja hrupa (levo) in ocena motnje hrupa (desno); hrup ali vibracije pripomočkov in
opreme iz ostalih stanovanj

Hrup opreme in storitev zunaj stanovanja ni predstavljal večje motnje stanovalcem v stavbi B,
kjer je večina (35) anketiranih odgovorila, da te vrste hrupa ne sliši (slika 19). Bolj moteč je
bil hrup za stanovalce v stavbi A, najbolj pa za stanovalce stavbe C. Omeniti velja, da je v
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vseh primerih šlo za morebiten vpliv hrupa dvigala.
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Slika 19: Povprečna motnja hrupa (levo) in ocena motnje hrupa (desno); hrup opreme in naprav zunaj lastnega
stanovanja

Povprečna motnja hrupa iz družabnih območij, kot so trgovine, bari, restavracije je bila v
stavbi C veliko večja kot v stavbah A in B, kjer več kot 85 % stanovalcev te vrste hrupa ne
sliši (slika 20).
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Slika 20: Povprečna motnja hrupa (levo) in ocena motnje hrupa (desno); hrup iz družabnih območij

Rezultati odgovorov na vpliv hrupa iz okolja ob zaprtih oknih kažejo, da je kljub večji
izpostavljenosti zunanjemu hrupu, ta vrsta hrupa najmanj moteča za stanovalce stavbe B (slika
21), kjer je 17 oseb oz. slaba polovica odgovorila, da te vrste hrupa ne sliši. Najbolj moteč pa
je vpliv zunanjega hrupa za stanovalce stavbe A, ki so ta vir hrupa ocenili z visoko povprečno
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vrednostjo 2,28 ob izpostavljenosti manjšim vplivom (50–60 dB).
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Slika 21: Povprečna motnja hrupa (levo) in ocena motnje hrupa (desno); hrup iz okolice ob zaprtih oknih

Zadnji dve vprašanji nista bili vezani neposredno na vir hrupa. Zanimali sta nas pomembnost
zvočne izolacije in posameznikova subjektivna ocena občutljivosti na hrup. Po pričakovanjih
so bile tu povprečne ocene višje. Izkazalo se je, da pomembnost zvočne izolacije najvišje
ocenjujejo stanovalci stavbe B, kjer jih je polovica menila, da je le-ta zelo pomembna (ocena
5), nihče pa tega vprašanja ni vrednotil z oceno 1 – ni pomembna (slika 22). Podobno so
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ocenili tudi stanovalci stavbe C. Najmanjši pomen pa so zvočni izolaciji, kljub slabšim
ocenam pri prejšnjih vprašanjih, namenili stanovalci stavbe A, kjer jih je četrtina podala oceno
1 ali 2. Prav tako so v stavbi A ocenili, da so, v primerjavi s stanovalci stavb B in C, v
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povprečju manj občutljivi na hrup sosedov in tehničnih naprav (slika 23).
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Slika 22: Povprečna (levo) in posamična (desno) ocena pomena zvočne izolacije
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Slika 23: Povprečna (levo) in posamična (desno) subjektivna ocena občutljivosti na hrup sosedov

6.2.2 Evalvacija subjektivne ocene
Podrobnejša analiza rezultatov anket je prikazana v preglednici 10. Iz vidika barvnega
vrednotenja sta bili izključeni vprašanji 14 in 15, ki se ne nanašata neposredno na hrup.
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Rezultati kažejo, da smo se cilju (vrednost frakcije 3 ≤ 20 % in frakcije 4 ≤ 10 %) skoraj
popolnoma in hkrati najbolje približali v stavbi B. Frakcija 3 je samo v primeru hrupa hoje
oseb in pogovora oseb v skupnih prostorih (vprašanji 3 in 5) presegla želeni cilj ≤ 20 %,
medtem ko so bile vrednosti frakcije 4 v celoti znotraj cilja ≤ 10 %. Vrednosti frakcije 3 v
stavbi B niso bile nikjer več kot 2-krat presežene. Ugotovimo lahko, da je znaten del
stanovalcev stavbe B zelo zadovoljen z akustičnim udobjem.
Rezultat je jasno pokazal, da je bila celotna motnja hrupa največja v stavbi A. Podobno kot v
stavbi C je bilo slabo ocenjeno splošno zadovoljstvo glede zaščite pred hrupom, saj je frakcija
3 (47,5 %) presegla želeni cilj (≤ 20 %) več kot 2-krat. Prav tako je bil cilj frakcije 3 presežen
pri preostalih osmih vprašanjih, od skupno dvanajstih, ki se nanašajo na posamezen vir hrupa.
Večja motnja hrupa od želene (za frakcijo 3) je bila tako opažena za hrup, ki se širi po zraku
preko sten in medetažnih konstrukcij, za oceno udarnega hrupa, za oceno hrupa ob uporabi
skupnih prostorov, za hrup pripomočkov in opreme ter hrup iz okolja. Odstotek tistih, ki so
ocenili, da je posamezen vir hrupa precej ali zelo moteč (frakcija 4), je bil višji od
zastavljenega cilja (≤ 10 %) pri petih vprašanjih. Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da je
znaten del stanovalcev stavbe A še vedno zadovoljen z akustičnim udobjem, saj frakcija 3 ni
presegala 50 % in je bila hkrati frakcija 4 pri vseh odgovorih ≤ 20 %.
Splošno zadovoljstvo glede zaščite pred hrupom (vprašanje 1) je bilo najslabše ocenjeno v
stavbi C, kjer je bila vrednost frakcije 3 celo večja od 50 %. To pomeni, da znaten del
stanovalcev ni bil zadovoljen s splošnim akustičnim udobjem. Kot kaže rezultat, je takšna
ocena najverjetneje posledica velikega vpliva hrupa iz družabnih območij (frakcija 3 je bila za
vprašanje 14 več kot 2-krat presežena), hrupa dvigala, hrupa opreme in pripomočkov v
lastnem stanovanju ter hrupa iz zunanjega okolja.
Frakcija 4 ni bila v nobeni stavbi in pri nobenem vprašanju ≥ 20 %, kar bi bil neposredni
pokazatelj slabega akustičnega udobja. Frakcija 3 je bila pri več vprašanjih višja od
zastavljenega cilja, kar kaže, da bi bili dobrodošli ukrepi, s katerimi bi vpliv hrupa omejili.

39

Preglednica 10: Povzetek rezultatov subjektivne ocene. Z oranžno je označeno > 20 % frakcije 3 in > 10 % frakcije 4. Z rdečo so označene > 2-krat presežene
vrednosti
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6.3 Povezava med izračuni in oceno stanovalcev
Slike 24a–26b prikazujejo primerjavo med subjektivno oceno, podano z odgovori na vprašanja
2, 3, 5 in 13 (navezujočimi na hrup, ki prehaja preko sten in tal, udarni hrup in hrup iz okolja)
in izračunom s programom URSA FRAGMAT – Akustika 2.1. Ocena je podana na osi x, na
osi y pa so izračunane vrednosti R'w, L'n,w in DnT,w.
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Slika 24a–24b: Izračunana izoliranost pred zvokom po zraku R'w [dB] v primerjavi s subjektivno oceno,
navezujočo na vprašanji 2 in 3. a) hrup je rahlo, precej ali zelo moteč (ocena ≥ 3), b) hrup je precej ali zelo moteč
(ocena ≥ 4)
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Slika 25a–25b: Izračun maksimalne ravni zvočnega tlaka udarnega hrupa L'n,w [dB] v primerjavi s subjektivno
oceno, navezujočo na vprašanje 5. a) hrup je rahlo, precej ali zelo moteč (ocena ≥ 3), b) hrup je precej ali zelo
moteč (ocena ≥ 4)
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Slika 26a–26b: Izračunana standardna razlika zvočnih ravni fasade DnT,w [dB] v primerjavi s subjektivno oceno,
navezujočo na vprašanje 13. a) hrup je rahlo, precej ali zelo moteč (ocena ≥ 3), b) hrup je precej ali zelo moteč
(ocena ≥ 4)

Iz podatkov na sliki 24a–24b je mogoče sklepati, da so bile motnje hrupa zaradi zvoka po
zraku med stanovalci v stavbah A, B in C do neke mere prisotne, in sicer:
-

za okoli 10 % stanovalcev je hrup, ki se prenaša po zraku, precej ali zelo moteč;

-

za okoli 20 % stanovalcev je hrup, ki se prenaša po zraku, rahlo, precej ali zelo moteč;

-

vrednost R'w je samo pri horizontalni ločilni konstrukciji stavbe A presegala zastavljeni
cilj;
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-

ocene motnje hrupa zaradi hrupa po zraku (R'w ) sovpadajo s postavljenimi cilji.

Rezultati ocene R'w pri vertikalni in horizontalni konstrukciji kažejo, da je izračunani R'w
(horizontalna konstrukcija) nižji od zahtevanega v TSG-1-005:2012 le v stavbi C (50 dB),
sicer pa zadovoljiva ocena stanovalcev nakazuje na ustrezno postavljene mejne vrednosti v
zakonodaji.

Iz podatkov na sliki 25a–25b je mogoče sklepati motnje zaradi udarnega hrupa pri stanovalcih
stavb A, B in C, in sicer:
-

za okoli 15 % stanovalcev je udarni hrup precej ali zelo moteč;

-

za okoli 25 % stanovalcev je udarni hrup rahlo, precej ali zelo moteč;

-

oceni motnje udarnega hrupa (L'n,w ) sta nekoliko višji od postavljenih ciljev.

Ocena motnje udarnega hrupa (L'n,w ) je višja od postavljenih ciljev, vendar še vedno znotraj
zadovoljive ocene za udobno akustično okolje.

Iz podatkov na sliki 26a–26b je mogoče sklepati motnje zaradi hrupa iz okolja pri stanovalcih
stavb A, B in C, in sicer:
-

za okoli 15 % stanovalcev je hrup iz okolja precej ali zelo moteč;

-

za okoli 25 % stanovalcev je hrup iz okolja rahlo, precej ali zelo moteč.

Ocena primerjave med subjektivno oceno motnje hrupa iz okolja in izračunom zvočne
izoliranosti fasade (DnT,w) je nekoliko višja od postavljenih ciljev, vendar še vedno znotraj
zadovoljive ocene za udobno akustično okolje. Iz rezultatov je razvidno, da je zvočna
izoliranost fasade najboljša v stavbi B.
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7 RAZPRAVA
Z magistrsko nalogo smo želeli prikazati akustično udobje s poudarkom na zvočni
izolativnosti konstrukcijskih sklopov v treh izbranih večstanovanjskih stavbah. Pregled
literature in preteklih študij na to temo je pokazal, da je primerljivih študij malo, študij, ki bi
tako kot naša zajemale stavbe samo z eksoskeletno konstrukcijo, pa nismo našli. Poleg tega se
je v študijah razlikovala metodologija izvedbe.
V raziskavo smo vključili tri večstanovanjske stavbe v MOL-u, zgrajene v različnih obdobjih.
Po pričakovanjih se konstrukcijski sklopi posameznih stavb precej razlikujejo, čeprav gre
povsod za endoskeletno (betonsko) nosilno konstrukcijo. Stavba A, ki je najstarejši objekt v
raziskavi, je bila zgrajena iz AB plošč in kasneje ni bila obnovljena. Stavba C, zgrajena skoraj
30 let kasneje, ima tako v ovoju kot pri medetažni konstrukciji že vključen toplotno oz.
zvočno izolacijski material. V najnovejši stavbi B, zgrajeni leta 2008, pa je TI material tako v
ovoju kot pri vseh notranjih ločilnih elementih. Debelina TI je v stavbi B manjša kot v stavbi
C, vendar uporabljeni materiali in njihovo zaporedje v konstrukcijskem sklopu, po izvedenih
izračunih in subjektivni oceni, dokazano zagotavljajo ugodnejše akustične pogoje. V
preglednicah 6–8 vidimo, da sestava konstrukcijskih sklopov iz enostavnejših v preteklosti,
danes postaja vedno bolj kompleksna.
H1: Izračunane vrednosti zvočne izoliranosti fasade (DnT,w), predelnih elementov (R'w),
medetažnih konstrukcij (R'w in L'n,w) bodo v starejših zgradbah presegale vrednosti
določene v TSG-1-005:2012, v novejših pa ne.
V prvem delu magistrske naloge smo z objektivnimi izračuni prikazali ustreznost zvočne
izolacije. Ugotovili smo, da so konstrukcijski elementi stavb skoraj popolnoma ustrezali
trenutni slovenski zakonodaji (Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah) ne glede na leto
izgradnje stavbe. Neustrezne akustične lastnosti so bile le za hrup, ki se prenaša po zraku pri
predelni steni stavbe C. Čeprav je bila debelina predelne stene stavbe C podobna debelini
predelne stene stavbe A, lahko razliko v izračunu pripišemo drugačnemu materialu. Na
podlagi dobljenih rezultatov lahko prvo hipotezo zavrnemo.
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H2: Zvočni tlak udarnega hrupa (L'n,w) pri izbranih večstanovanjskih stavbah ni
problematičen.
Drugo hipotezo lahko le delno potrdimo. Objektivni izračun je pokazal, da je izolacija
medetažnih konstrukcij pred udarnim hrupom (L'n,w) ustrezna, vendar smo s subjektivno
analizo dokazali, da hoja oseb pomembno vpliva na akustično udobje v stavbi A in B, čeprav
gre za najstarejšo in najnovejšo gradnjo ter različno konstrukcijsko sestavo tal.
H3: Rezultati anket stanovalcev bodo sovpadali z izračuni programa URSA FRAGMAT –
Akustika 2.1. Zvočna izoliranosti fasade (DnT,w) z vprašanjem številka 13, predelna stena
(R'w) z vprašanjem številka 2, medetažna konstrukcija (R'w in L'n,w) z vprašanji številka 3 in
5.
Z analizo zbranih odgovorov smo ugotovili, da sta bila za stanovalce nekoliko bolj moteča
udarni hrup hoje oseb po stanovanjskih tleh in zunanji hrup v primerjavi s hrupom, ki se
prenaša po zraku (slike 24a–26b). Rezultat je bil primerljiv z rezultatom študije, izvedene na
Švedskem (Simmons in sod., 2011; Ljunggren in sod., 2014). Simmons in sod. (2011), Guigou
Carter in sod. (2014) so v svoji študiji poleg betonskih stavb analizirali tudi stavbe z leseno
nosilno konstrukcijo, pri katerih se je pokazalo, da je motnja zaradi hrupa po zraku in
udarnega hrupa večja v primerjavi z rezultati pri stavbi z betonsko eksoskeletno nosilno
konstrukcijo. Hrup po zraku se je izkazal za nekoliko manj motečega. Čeprav smo v študiji
zajeli samo eksoskeletne tipe stavb, je primerljiva študija s Finske (Hongisto in sod., 2015)
pokazala, da je bil subjektivni odziv na hrup po zraku enak v eksoskeletnih in endoskeletnih
konstrukcijah. Splošno lahko akustično udobje, ki so ga s subjektivno oceno podali stanovalci,
opredelimo kot zadovoljivo (stavba A in C) do dobro (stavba B) in tako potrdimo tretjo
hipotezo.
H4: Stanovalci v starejši stavbi so manj zadovoljni glede zaščite pred hrupom kot stanovalci
v novejši stavbi.
Izkazalo se je, da je povprečna motnja hrupa najmanjša v stavbi B, torej so stanovalci z
akustičnim udobjem najbolj zadovoljni v novejši stavbi, katere konstrukcijska zasnova je
kompleksnejša od konstrukcijske zasnove v stavbah A in C, zgrajeni pred njima. Tako lahko
potrdimo tudi četrto zastavljeno hipotezo.
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Hrup opreme in pripomočkov se je izkazal kot problematičen v nekaterih stanovanjih
(pretežno v stavbi A) predvsem kot hrup ali vibracije zaradi delovanja pralnega stroja. V
študiji, ki so jo izvedli Guigou-Carter in sod. (2014) pa se je kot največji vzrok hrupa opreme
izkazal prezračevalni sistem. Naše obravnavane stavbe nimajo mehanskega prezračevalnega
sistema.
Prednost izvedbe raziskave s pomočjo anketnega vprašalnika v primerjavi z rezultati izvedbe
slušnih testov z majhnim številom udeležencev v laboratoriju je, da odgovori temeljijo na
realnem bivanju v stavbi. Po drugi strani pa je prisotna naravna variacija stanovalčeve
izpostavljenosti hrupu, ki je deloma odvisna od vrste gradnje in deloma od aktivnosti sosedov.
Posledično pomeni to večjo negotovost v primerjavi s slušnimi testi, ki se izvajajo v umetnem
in dobro nadzorovanem okolju (Ljunggren in sod., 2014).
Subjektivna ocena stanovalcev temelji na sinergiji več dejavnikov, ki so vplivali tudi na
ocenjevanje v izbranih večstanovanjskih stavbah.
-

Lokacija stavbe

Raven hrupa v okolici ima pomembno vlogo na zaznavanje splošne motnje hrupa (Smith in
sod., 2006). V našem primeru ima hrup iz okolice večji vpliv na stavbo B, saj se le-ta nahaja
ob močno prometni cesti, medtem ko sta stavbi A in C nekoliko bolj oddaljeni od večjih
prometnic.
-

Zunanja fasada

Zamenjava oken ali balkonskih vrat z dvo- ali troslojno zasteklitvijo močno zmanjša vpliv
zunanjega hrupa. Posledično postanejo stanovalci zaradi nižjega hrupa v ozadju bolj občutljivi
na hrup sosedov (Smith in sod., 2006). V stavbi B so bila že ob zasnovi povsod vgrajena
sodobna dvoslojna okna in balkonska vrata. V stavbah A in C pa je prisotnih kar nekaj
stanovanj, kjer so še vedno vgrajena prvotna okna, vendar je zamenjava le-teh vse pogostejša.
Tip oken/vrat je vplival na oceno v vseh stavbah. Čeprav se stavba B nahaja v bolj hrupnem
okolju, so njeni stanovalci poročali o manjši motnji hrupa iz okolice v primerjavi s stanovalci
v stavbah A in C, kar lahko obrazložimo tudi s sodobnejšim tipom oken oz. zasteklitve.
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-

Orientacija stanovanja

Z anketiranjem na terenu (stavba B) smo zasledili tudi, da stanovalci, katerih zunanja fasada
meji na hrupno prometnico, poročajo o večji motnji hrupa v primerjavi s stanovalci, katerih
stanovanje je orientirano proti notranjemu dvorišču in kjer vpliva tovrstnega hrupa skorajda ni.
Podobna opazka je bila zazna v nekaterih stanovanjih stavbe C, kjer so o večji motnji hrupa iz
družabnih območij poročali stanovalci, katerih stanovanja so bila orientirana v smeri širjenja
hrupa, medtem ko njihov sosed, katerega stanovanje je bilo orientirano na notranje dvorišče, ni
poročal o tovrstni motnji hrupa.
-

Socialni odnos

Na subjektivno oceno lahko vpliva tudi socialni odnos med sosedi. V kolikor je med sosedi
prijateljski odnos, so le-ti na hrup bolj tolerantni, medtem ko je drugje zaradi nesoglasij meja
tolerantnosti veliko nižja (Smith in sod., 2006). Večjih opazk glede socialnega odnosa med
anketiranjem nismo zasledili z izjemo dveh primerov v stavbi A.
-

Spremenjeno življenjsko okolje

Težave s hrupom se lahko pokažejo šele, ko je prišlo do spremembe življenjskega okolja, ali
pa so se priselili novi sosedje. Ob spremembi življenjskega okolja se običajno ljudje začnejo
šele zavedati pomena zvočne izolacije (Smith in sod., 2006).
-

Postavitev in uporaba sob

Postavitev in uporaba sob je pomembna, v kolikor imajo sosedje različne delovne navade.
Pritožbe so pogostejše, če je dnevna soba enega stanovanja nad spalnico drugega stanovanja
ali kuhinja meji na spalnico sosednjega stanovanja (Smith in sod., 2006). V obravnavanih
stavbah je osnovna razporeditev prostorov enotna oz. zelo podobna v vseh nadstropjih.
Kuhinje so na sredini stanovanja (stavba A in C) ali mejijo na skupni prostor – hodnik (stavba
B). Pripomb na postavitev sob nismo zaznali v nobeni stavbi.
-

Vzdrževalna dela

Vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju, odvodnjavanju in ogrevalnih sistemih vplivajo na
večji prenos hrupa. Sanacija obstoječe infrastrukture je lahko vzrok poslabšanja stanja v
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primeru, da po odstranitvi in zamenjavi poškodovanih ali dotrajanih elementov odprtine niso
bile pravilno zaprte (Smith in sod., 2006). Ob anketiranju smo stanovalce opozorili, naj
poskušajo izredne dejavnike, med katere sodijo tudi vzdrževalna dela, izključiti.
-

Zamenjava sloja finalne obdelave

Zamenjava finalne obdelave je eden izmed pomembnejših parametrov, ki vplivajo na prenos
udarnega hrupa. Veliko problem lahko, npr. povzroči odstranitev preproge ali montaža trde
talne obloge, kot je npr. laminat. Običajno lahko takšna zamenjava vodi v do 20 dB zmanjšano
zvočno izolativnost. V praksi to pomeni, da lahko spodnji sosedje udarni hrup namesto
»zadovoljivega« ocenijo z oceno »izredno moteč« (Smith in sod., 2006).
-

Pretekle izkušnje

Ljudje, ki živijo v enodružinskih ali dobro izoliranih hišah lahko ob vselitvi v večstanovanjski
objekt bolj občutijo hrup sosedov, saj pred tem niso bili navajeni takšnega okolja. S preteklimi
izkušnjami so si stanovalci pred vselitvijo ustvarili določena pričakovanja, ki kasneje niso
uresničena (Smith in sod., 2006). Med anketiranjem stanovalcev nismo spraševali po preteklih
izkušnjah. V prihodnosti bi bilo dobro ob izvedbi podobne raziskave o zaščiti pred hrupom
pomisliti tudi na vpliv preteklih izkušenj in zabeležiti opažanja.
-

Starost prebivalcev

Starejši prebivalci zaradi drugačnega življenjskega sloga povzročajo manj hrupa od
povprečnih. Ker povzročajo manj hrupa, je razumljivo pričakovati, da sosedje ne poročajo o
večjih motnjah hrupa, čeprav sama konstrukcijska zasnova morda ne omogoča najboljše
zvočne zaščite. Po drugi strani pa lahko v povsem novo zgrajeni stavbi z ustrezno zvočno
izolacijo sosedje poročajo o veliki motnji hrupa, ki jo povzroča otroški jok, večje število oseb
v stanovanju, glasba (Ljunggren in sod., 2014). V izbranih stavbah smo opazili, da največ
mladih živi v novejši stavbi B, v kateri je bila motnja hrupa ocenjena najbolje, največ starejših
pa v najstarejši stavbi A, v kateri je bila tudi motnja zaradi hrupa največja.
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Omejitve raziskave
V vsakem primeru rezultatov ne moremo interpretirati kot reprezentativnih za vse vrste
večstanovanjskih stavb v MOL-u, saj izbor in število stavb ni bil izveden s takšnim namenom.
V vzorec so bile zajete tri stavbe, kar pomeni tudi omejeno število odgovorov na vprašalnik.
V raziskavi smo za objektiven rezultat uporabili programske izračune, ki so zanesljivi, vendar
bi bil rezultat izvedenih meritev na terenu verjetno nekoliko drugačen.
Največja slabost metode kvotnega vzorčenja, s katero smo izbrali vzorec, je, da utegnejo imeti
izbrane osebe lastnosti, ki niso značilne za statistično množico. Zaključkov, ki smo jih dobili,
ne moremo posplošiti za celotno območje MOL-a.

7.1 Predlogi ukrepov za zaščito uporabnikov
Prenos hrupa v stavbah je lahko za posameznika zelo moteč ter lahko privede do
nezadovoljstva, jeze in neučinkovitega opravljanja dela. Omeniti velja, da imajo stanovalci
lahko širok spekter zahtev, izkušenj in pričakovanj v zvezi z zvočno izolacijo. Poleg tega tudi
sam življenjski slog močno vpliva na motnjo hrupa. Danes je v stanovanjih in na delovnih
mestih mnogo več naprav kot včasih in te ustvarjajo dodaten neprijeten ter moteč hrup. V
nekaterih primerih se osebe, ki ustvarjajo moteč hrup niti ne zavedajo posledic na kakovost
življenja sosedov. V drugem primeru gre lahko za nepravilno gradnjo in uporabo neustreznih
materialov. Izboljšanje zvočne izolacije je lahko eden izmed ukrepov zmanjšanja vpliva hrupa
iz sosednjih stanovanj in prostorov (Smith in sod., 2006).
Med najpogostejše razloge za izboljšanje zvočne izolacije štejemo (Smith in sod., 2006):
-

osnovna konstrukcija ne zadostuje zahtevam izolacije ločilnih elementov pred hrupom
v zraku ali udarnim hrupom;

-

ločilna konstrukcija stene ali tal ni primerna za sodoben način življenja;

-

obstoječi stenski ali medetažni elementi zaradi dotrajanosti potrebujejo zamenjavo;

-

površna izvedba v času gradnje je vzrok slabe zvočne izolacije;

-

stanovalci menijo, da obstoječe stanje ni ustrezno;
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-

novi sosedje so bolj občutljivi na hrup;

-

namestitev dvo/tro-slojne zasteklitve zmanjša vpliv zunanjega hrupa, s tem pa
stanovalci postanejo pozornejši na hrup sosedov;

-

zamenjava materiala stenskih ali talnih oblog poveča prenos hrupa.

Pri izbiri ukrepov za konstrukcijski sklop je potrebno upoštevati zahtevano stopnjo izboljšave
in obstoječo konstrukcijsko zasnovo (Smith in sod., 2006). Zaščita pred zunanjim hrupom se
mora zagotoviti z izvedbo zadostne zvočne izolacije zunanjih ločilnih elementov in ob
upoštevanju ravni zunanjega hrupa. Zaščita pred hrupom iz drugih prostorov se zagotovi z
izvedbo zadostne zvočne izolacije notranjih ločilnih elementov skladno z namembnostjo
prostorov, ki jih ločujejo, in z ukrepi za zvočno izolacijo obratovalne opreme (Ur. l. RS, št.
10/2012). Ustrezna zvočna izolacija pa je kombinacija izbire pravilnih elementov in
materialov s pravilno izvedbo spoja vsakega ločilnega elementa (Smith in sod., 2006).
Postopek določanja ukrepov za zaščito pred hrupom vključuje naslednje faze (TSG-1005:2012):
-

identifikacija zvočnih virov;

-

določitev poti prenosa zvoka;

-

izdelava predloga protihrupne zaščite: primarni ukrep je znižanje hrupa pri viru,
sekundarni ukrep je znižanje ravni hrupa na poti razširjanja, terciarni ukrep je zaščita
pri prejemnikih obremenitve s hrupom (uporaba osebne varovalne opreme, kot so
čepki in podobno).

Za pravilno izbiro protihrupnih ukrepov je pomembno določiti delež hrupa, ki se prenaša
preko predelne stene ali tal v primerjavi s hrupom, ki se posredno prenaša preko stranskih poti.
Nekaj možnih poti prenosa hrupa je prikazanih na sliki 27. Običajno povečano motnjo zaradi
hrupa povzroči kombinacija obeh poti prenosa zvoka. Pri pripravi ukrepov je potrebno
ugotoviti, kateri vir hrupa (posredni ali neposredni) predstavlja večji problem in nato ustrezno
ukrepati (BRE Acoustics, 2015).
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Slika 27: Poti prenosa hrupa: 1–hrup, ki se prenaša po zraku, 2–posredni hrup, ki se prenaša po konstrukciji (Vir:
BRE Acoustics, 2015)

7.1.1 Najpogostejše napake pri izvedbi konstrukcijskega sklopa
Slaba zvočna zaščita ni vedno posledica napak pri gradnji. Lahko se zgodi, da detajli za
posamezen konstrukcijski sklop niso natančno določeni, ali pa je prišlo do napake v samem
načrtu. Zato je v fazi načrtovanja potrebno natančno izbrati rešitev, ki bo zagotovila dobro
akustično okolje in bo razumljiva izvajalcem del. Med izgradnjo konstrukcijskega sklopa ali
njegovo sanacijo pa je potrebno spremljati skladnost izvedbe glede na načrt (Carrascal in sod.,
2014).
Primeri konstrukcijskih napak pri zaščiti pred hrupom v zraku:
-

nepravilna izvedba spojev;

-

nezadostna debelina ometa;

-

pomanjkljivosti ali razpoke v steni;

-

zvočno izolacijski material je nepovezan;

-

zvočna izolacija je nepovezana zaradi inštalacijskih cevi;

-

nepravilna vgradnja inštalacijskih vezi;

-

napačna izbira materiala;
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-

prehod hrupa med prostori, v kolikor so pri spoju uporabljeni samo togi materiali
namesto mehkih zvočno izolacijskih;

-

nezapolnjeni prostori med letvami pri lesenih predelnih stenah;

-

uporaba togih TI materialov (gre za nove materiale, ki se pojavljajo na tržišču) pri
lesenih konstrukcijah ne zagotavlja primerne zvočne izolacije (Carrascal in sod.,
2014).

Primeri konstrukcijskih napak pri zaščiti udarnega hrupa:
-

stena je v neposrednem stiku s tlemi;

-

talne ploščice se dotikajo stene;

-

robna letev ni pravilno pritrjena, je prekratka ali ni sklenjena v kotih;

-

talna površina pod finalno obdelavo ni ravna in primerno očiščena (ostanki železa,
opeke, kablov ipd.);

-

razpoke elastičnega materiala na plavajočem podu;

-

nezadostno vgrajene cevi;

-

problemi pri stikih v kopalnicah zaradi velike uporabe keramičnih ploščic in cevi;

-

nezadostna izolacija ogrevalnih cevi in nepravilna pritrditev grelnih elementov (zvočni
most med cementnim estrihom in betonsko ploščo zmanjša zvočno izolacijo med
prostoroma);

-

napačna montaža stropa povzroči nastanek zvočnega mostu;

-

nepravilno pritrjene letve pri lahkih konstrukcijah (Carrascal in sod., 2014).

Primeri konstrukcijskih napak pri zaščiti pred zunanjim hrupom:
-

nepravilna vgradnja oken ali vrat;

-

preširoka odprtina med roletno omarico in zunanjo steno;

-

roletna omarica je nepravilno povezana s steno;

-

pomanjkanje tesnila ali malte na nekaterih območjih med okvirjem in fasadno steno;

-

prekinjena zvočna/toplotna izolacija pri odprtini (Carrascal in sod., 2014).

Primeri konstrukcijskih napak pri zaščiti pred hrupom obratovalne opreme:
-

vodovodne cevi vgrajene v malto; odsotnost zvočne izolacije okoli cevi;
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-

vodovodi brez zvočne izolacije;

-

vodovodne cevi ali cevi z odpadno vodo so na steno pritrjene s togimi materiali;

-

cevi z odpadno vodo so speljane skozi tihe prostore in brez zvočne izolacije;

-

ni akustičnih dušilcev pri HVAC (gretje, ventilacija in hlajenje) sistemih (Carrascal in
sod., 2014).

7.1.2 Sanacijski ukrepi
Na trgu obstaja veliko različnih materialov, ki se lahko uporabljajo za izboljšanje zvočne
izolacije na stenah, tleh, stropu ali inštalaciji, seveda pa je uspešnost sanacije odvisna tudi od
izvedbe. V nadaljevanju je prikazan izbor nekaterih najpogosteje uporabljenih ukrepov.
Zaščita pred hrupom v zraku
Jakost zvoka, ki prehaja iz enega prostora v drugega, je odvisna tudi od mase stene – večja,
kot je masa, manj hrupa prehaja skozi steno. Eden od ukrepov, s katerim izboljšamo akustično
udobje, je torej lahko povečanje mase, pri čemer je potrebno upoštevati, da dodatna teža
vpliva na nosilno konstrukcijo objekta. Podvojena masa stene na njen kvadratni meter izboljša
zvočno izolativnost za približno 6 dB (Primc, 2011).
Druga možnost je namestitev dodatne stene, ki je nekaj centimetrov odmaknjena od prve.
Izboljšanje zvočne izolativnosti je odvisno od razdalje med njima (ta naj bi bila približno 5
cm), materiala, ki ga uporabimo za dodatno steno in načina njene pritrditve. Najpogosteje se
uporabljajo mavčnokartonske plošče, iverne plošče, plošče iz lesne volne. Ti materiali so zelo
primerni za oblaganje betonskih ali opečnatih sten. Vmesni prostor je potrebno zapolniti z
dodanim izolacijskim polnilom, sicer bo stena delovala kot zvočna membrana, zvok pa se bo
skozi njo neovirano širil (Primc, 2011).
Dodatno steno je priporočljivo pritrditi na osnovno z uporabo pritrdilnih lesenih letev. V tem
primeru lesene letve predstavljajo zvočni most, po katerem se hrup širi od prvotne stene do
dodatne in naprej v prostor, zato je potrebno letve postaviti le v eni smeri, z vmesno razdaljo
največ 50 cm. Na mestu, kjer se lesena letev stika z osnovno steno, je potrebno dodatno
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vstaviti vsaj 1 cm debel elastičen material. Sanacija stene bo tako uspešnejša, hkrati pa bo
preprečen neposreden prehod zvoka (Primc, 2011).
Dovjak in Kunič (2014) sta se v raziskovalnem projektu osredotočila na razvoj nove zvočnoizolacijske plošče, namenjeni tako zaščiti pred hrupom po zraku kot proti udarnemu hrupu.
Boljšo zvočno izolacijsko lastnost so dosegli z zmanjšanjem čvrstosti polistirenske pene v
izolacijskem materialu (EPS ali stiropor). Nove plošče bistveno zmanjšajo lastnost prenosa
vibracij po samem materialu, torej po samih stenah posameznih celic (zrn ali granul) izdelka.
V postopku izdelave izolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena so z inovativnim
postopkom zlomili čvrsto togo celično strukturo in s tem preprečili prenos udarnega hrupa. Z
zmanjšanjem prenosa udarnega hrupa se posredno zmanjša tudi prenos hrupa po zraku.
Izolacijske plošče služijo za oblogo objektov na površinah ali znotraj obodnih sten, tal in
stropov kot tudi za oblogo notranjih sten in medetažnih konstrukcij.
Pri zaščiti pred hrupom iz okolja imajo zelo pomembno vlogo transparentni deli stavbnega
ovoja, kot so okna in vrata. Praviloma se morajo v našem okolju, zaradi potreb po zadostni
toplotni izolaciji, uporabljati okna z izolacijskim steklom, kjer se v medprostoru med stekli
nahaja plin (npr. argon ali kripton), kar dobro vpliva tudi na zvočno izoliranost oken. Za
doseganje visokih vrednosti zvočne izoliranosti (prek 40 dB) se uporabljajo t.i. laminirana
stekla s povečanim notranjim dušenjem in zasteklitve s stekli različnih debelin, kar zmanjša
resonančni odziv stekla na vzbujanje z zvokom (TSG-1-005:2012).
Zagotoviti je potrebno tudi ustrezno tesnjenje priključka med okenskim okvirjem in gradbeno
konstrukcijo. Stik med okenskim okvirjem in gradbeno konstrukcijo mora biti izveden tako, da
ne vpliva na zvočno izoliranost okna. Zvočna izoliranost fasade pa je odvisna tudi od zvočne
izoliranosti roletne omarice in prezračevalnikov. Če se v fasadno steno vgradijo
prezračevalniki, ki omogočajo prezračevanje prostora pri zaprtih oknih in niso sestavni del
okna, je treba pri ugotavljanju skupne zvočne izoliranosti fasade upoštevati prehod zvoka prek
prezračevalnika. Ker je zvočna izoliranost prezračevalnika zaradi odprtin za prehod zraka
majhna, je treba uporabiti zvočno dušene prezračevalnike, v katerih se zvok na poti skozi
odprtine prezračevalnika absorbira v zvočno absorpcijskem materialu (TSG-1-005:2012).
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Zaščita pred udarnim hrupom
Udarni hrup, ki ga povzročajo stanovalci, je ena večjih težav v večstanovanjskih stavbah, saj
ni preprostega posega, s katerim bi se lahko zaščitili pred njim, če stavba ni bila primerno
zasnovana, ali če so bila dela izvedena površno. Najpogostejša izvedba medetažne
konstrukcije s 15–20 cm armirano betonsko ploščo še ne zagotavlja ugodnega bivalnega
udobja. Kot sanacijski ukrep je najprimernejša izvedba plavajočega poda v zgornjem
stanovanju. V kolikor je plavajoči pod že izveden nepravilno, ga je potrebno sanirati. Plavajoči
pod mora biti popolnoma ločen od tal, obodnih sten in inštalacijskih vodov, saj bo sicer prišlo
do nastanka zvočnega mostu. Izolacijske plošče, ki se za zaščito pred udarnim hrupom
vgrajujejo v plavajoči pod pri medetažnih konstrukcijah, morajo biti dovolj prožne, da ublažijo
prenos vibracij s pohodne površine na konstrukcijo. Prav tako morajo biti vsi prehodi
inštalacijskih napeljav skozi plavajoči pod izolirani s prožnim izolacijskim materialom. Pri
polaganju zaključne talne obloge je potrebno uporabiti robni trak, ki preprečuje zvočni most.
Jakost udarnega hrupa je odvisna od finalne obdelave. Udarni hrup najbolj zadušijo tekstilni,
najmanj pa trdi materiali. Dodatno lahko udarni hrup ublažimo, če pod trd material, npr.
laminat, položimo vlakneno ploščo (Primc, 2011; Fragmat, 2015).
Udarni hrup lahko ublažimo z različnimi materiali, vendar niso vsi enako učinkoviti. Najbolj
priporočljivo je uporabiti vlaknate materiale, kot so kamena, steklena ali mineralna volna,
plošče iz plute ipd., saj vlakna dušijo zvok, prožen material v njih pa zaduši in prepreči
širjenje udarnega zvoka (Primc, 2011). Slaba lastnost plošč iz volne je poškodovanje le-teh v
fazi gradnje, problem pa se pojavi tudi, če v tlak pronica voda. Po drugi strani je ekspandirani
polistiren zelo dober zvočno in TI material. Plošča hkrati opravlja obe funkciji, zato pri gradnji
niso potrebni dodatni sloji in s tem povezani stroški. Ekspandiran polistiren ima zelo dobro
nosilnost, vgradnja je enostavna, prav tako je odporen proti poškodbam v fazi gradnje, je
vodoodporen in ne propada (Fragmat, 2015). Ekspandirani polistiren mora imeti elastificirano
celično strukturo, saj se po togi različici hrup prenaša še bolj, kakor če izolacije sploh ne bi
bilo (Primc, 2011). Za doseganje dobrih zvočno izolacijskih rezultatov pred udarnim hrupom
je priporočljivo, da masa plavajočega poda znaša vsaj 70 kg/m2 (4–7 cm). Namestitev mehke
talne obloge izboljša učinek dušenja udarnega hrupa hoje po stanovanjskih tleh za okoli 3 dB
(Fragmat, 2015).
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Izolacija pred hrupom obratovalne opreme
Primarni ukrep za znižanje ravni hrupa obratovalne opreme je zmanjšanje ali odstranitev
mehanizmov, ki ustvarjajo hrup. Tako se zmanjševanje hrupa na mestu vira začne že pri sami
izbiri obratovalne opreme. Med primarne ukrepe protihrupne zaščite sodijo: namestitev
elastičnih podpor pod naprave, namestitev dušilnikov zvoka za zmanjšanje prenosa hrupa ipd.
(TSG-1-005:2012).
Med sekundarne protihrupne ukrepe štejemo posege okrog hrupnih virov in na poti prenosa s
ciljem znižanja hrupa na opazovanem imisijskem mestu. Pri tem moramo dobro poznati način
širjenja hrupa, saj se del hrupa obratovalne opreme širi po zraku in del po konstrukciji. Pri
načrtovanju ukrepov je potrebno ovrednotiti posamezni delež hrupa. Sekundarne ukrepe
uporabimo takrat, ko primarni ukrepi ne zadoščajo ali jih je potrebno vpeljati iz tehnološkega
vidika. Ti ukrepi temeljijo na principu interference, absorpcije ali odboja zvoka. Ustrezen
sekundarni ukrep je tako, npr. pritrditev cevi za vodo z uporabo elastičnega materiala med
samim nosilcem in cevjo (TSG-1-005:2012).

Sanitarno-tehnični ukrepi za izbrane večstanovanjske stavbe
Kombinacija več napak oz. pomanjkljiva izgradnja sta vzrok motnje hrupa v stavbah A, B ali
C. V preglednici 12 so na podlagi izračunov, subjektivnih ocen stanovalcev, opažanj med
anketiranjem in podatkov v literaturi, prikazane ugotovljene pomanjkljivosti in področja, kjer
so možne izboljšave zaščite pred hrupom ter predlagani sanitarno-tehnični ukrepi.
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Preglednica 11: Ugotovljene pomanjkljivosti in sanitarno-tehnični ukrepi za stavbe A, B in C

Objekt

Ugotovljena pomanjkljivost/možnost

Sanitarno-tehnični ukrepi

izboljšave (navedeni od bolj proti manj
motečim)
o Odsotnost TI/ZI v ovoju stavbe;

o Sanacija

o moteč hrup, ki se prenaša po

ovoja

stavbe:

namestitev TI/ZI;
o namestitev dodatnega sloja,

zraku;
o moteč hrup iz okolja;

kot

o moteč hrup hoje oseb po tleh;

nameščena stenska obloga,

o moteča hrup in hoja oseb, ki se

plavajoči pod ali spuščeni

nahajajo na hodniku;
o moteč
opreme

hrup

pripomočkov

je

npr.

elastično

strop;
in

o hrup iz toaletnih prostorov
lahko učinkovito zmanjšamo
z

slojem

elastičnim

pod

straniščem, zvočno izolacijo
elementov,
stavba A

instalacijskih

napeljav;
o zamenjava

starih

vhodnih

vrat in oken, ki bodo imela
boljše

zvočno

izolativne

lastnosti in tesnjenje;
o pralni

stroj

in

podobna

oprema naj imajo nameščene
dodatne gumene nosilce;
o uporaba kuhinjske opreme z
nizko ravnjo hrupa;
o klimatske naprave morajo
biti ustrezno izolirane za
hrup po zraku in udarni hrup.
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o Moteč hrup hoje oseb po tleh;
o moteč

pogovor

oseb,

ki

o Zapreti okna/vrata, ki so
se

nahajajo na stopnišču / hodniku;

orientirana na hrupno fasado
– prezračevanje urediti na

o moteč hrup iz okolja.

drugačen način;
o namestitev dodatnega sloja

stavba B

stenske

elastične

obloge,

plavajočega poda;
o prometna

ureditev

hrupne

okolice.
o Nezadostna zvočna izolacija pred
hrupom v zraku pri predelnih

kot

stenah;

nameščena stenska obloga,

je

npr.

elastično

o moteč hrup iz družabnih območij;

plavajoči pod ali spuščeni

o moteč hrup iz okolja;

strop;

o moteč

hrup

pripomočkov

in

o moteč

o omejitev glasnosti hrupa v
bližnjih

opreme;
stavba C

o Namestitev dodatnega sloja

pogovor

oseb,

ki

nahajajo na stopnišču / hodniku;
o moteč hrup dvigala.

se

barih

in

restavracijah;
o zamenjava

hrupnih

pripomočkov in opreme z
manj hrupnimi;
o hrup

dvigala

zmanjša
tehničnimi

z

se

lahko

ustreznimi
prilagoditvami

(montaža dodatnih tesnil).

Cilj ukrepov za zmanjšanje hrupa v stavbah je, da stanovalci ne bi bili izpostavljeni motnjam
hrupa, ki bi negativno vplivale na njihovo zdravje, in bi bilo čim manj stanovalcev v svojih
stanovanjih izpostavljenih hrupu, ki zmanjšuje kakovost življenja.
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8 SKLEP
Rezultati nedvomno kažejo, da se je akustično udobje v stavbah z leti izboljšalo, kar gre
pripisat uporabi bolj izolativnih materialov in izboljšani gradbeni tehniki. Pravilna izbira
materiala in njegova vgradnja sta danes izrednega pomena. Tako v starejših kot v novejših
stavbah predlagamo izvedbo izbranih sanacijskih ukrepov. Zavedati pa se moramo, da k
oblikovanju zdravega bivalnega okolja, v katerem danes preživimo kar 90 % časa, poleg
ustreznih akustičnih lastnosti konstrukcijskega sklopa, vplivajo še drugi dejavniki, kot so med
drugim toplotno udobje, dnevna svetloba, kakovost zraka, ergonomija in podobno.
Z anketnim vprašalnikom smo dobili boljši vpogled nad akustičnim zadovoljstvom pri
stanovalcih v izbranih stavbah. Vendar se moramo vsekakor zavedati, da imajo na subjektivno
oceno sinergistični vpliv številni dejavniki. Vpliv subjektivnih dejavnikov poskušamo čim bolj
poenotiti z zajetjem večjega števila anketiranih in s tem dobiti celostni vpogled v akustično
udobje v izbrani stavbi. Kljub enaki konstrukcijski zasnovi lahko pride do različnih ocen v
primeru, da so stavbe v različno hrupnem okolju. Eden primarnih ukrepov je tako ustrezna
konstrukcijska zasnova, ki nudi dobro akustično udobje. V takem primeru je vpliv različnih
virov hrupa bistveno zmanjšan.
V prihodnosti bo v Evropi zgrajenih še milijone stavb. Potrebno bo preveriti merila, po katerih
ocenjujemo zvočno izolativnost, saj je potrebno kakovostno življenjsko okolje zagotoviti tudi
v 21. stoletju, ko se dinamika življenja in z njim povezan življenjski slog spreminjata. Prenos
hrupa v stavbah je eden od motečih dejavnikov, ki ga lahko izboljšamo. Povečana motnja
zaradi hrupa je namreč lahko v primeru, da ni zagotovljena ustrezna zvočna izolativnost ne
glede na vir, prisotna skozi celo leto pri vseh stanovalcih. Z ustreznim načrtovanjem in
pravilno izvedbo konstrukcijskih sklopov v praksi pa bo dobro akustično okolje zagotovljeno
(Smith, 2014).
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PRILOGE
Vprašalnik

a.
I.

Osebni podatki

Na začetku vas prosim, da navedete nekaj osebnih podatkov. Prosim označite odgovor v ustreznem
kvadratku.
Spol
□ ženska
□ moški
Starost
Delovni čas

Bivanje v stanovanju
Tip stanovanja
Število oseb v stanovanju

II.

□ 18–25
□26–39
□ 40–64
□ 65 <
□ dnevni
□ kombiniran
□ večerno/nočni
□ drugo/nisem zaposlen/upokojenec
□ 0–1 let
□ 2–5 let
□ 6 in več let
□ lastniško
□ najemniško
□ bivanje pri partnerju/sorodniku
□1 □2 □3 □4 □5 □6+

Sklop

Spodaj je naveden sklop trditev, ki se nanašajo na hrup v bivalnem okolju med dnevom ali ponoči.
Vaša naloga je, da pri vsaki trditvi s pomočjo 5-stopenjske lestvice ( 1 – hrupa ne slišite, 2 – slišite hrup
vendar ni moteč, 3 – slišite hrup, ki je rahlo moteč, 4 – slišite hrup, ki je precej moteč in 5 – hrup je
zelo moteč in nadležen) ovrednotite v kolikšni meri opisana trditev opisuje vašo življenjsko situacijo in
prekrižate kvadratek pred odgovorom, ki najbolj ustreza vašemu občutku ali mnenju.
Prosim razmislite o bivanju v stanovanju v
Hrupa ne
Hrup je
zadnjih 12 mesecih. Kako moteči so bili za
slišite
zelo moteč
vas sledeči dejavniki?
1
2
3
4
5
Vaše splošno zadovoljstvo glede zaščite pred
□
□
□
□
□
hrupom
Sosedje zraven vas (preko sten): vsakdanje
□
□
□
□
□
življenje kot je pogovor, glasba, TV
Sosedje nad/pod vami (preko tal/stropa):
□
□
□
□
□
vsakdanje življenje kot je pogovor, glasba, TV
Sosedje: glasba ali filmi z nizkimi
□
□
□
□
□
frekvencami, basi, tolkala
Sosedje: hoja oseb po stanovanjskih tleh
□
□
□
□
□
Sosedje: vibracije ali hrup vaših lastnih
predmetov ali pohištva, če sosedje hodijo v
stanovanju nad vami
Pogovor ljudi, ko se nahajajo na balkonu,
stopniščih ali hodnikih
Hojo ljudi, ki so na balkonu, stopnišču ali
hodniku
Hrup pripomočkov in opreme v lastnem

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

stanovanju: bojler, grelci, prezračevanje,
drugo
Hrup ali vibracije pripomočkov in opreme iz
ostalih stanovanj: splakovanje vode na WCju, tuširanje, pralni stroj, toplotna črpalka,
kuhinjski pripomočki, drugo
Hrup opreme in storitev zunaj vašega
stanovanja: dvigalo, garažna vrata,
prezračevalne naprave, pralnica, drugo
Ali slišite hrup iz družabnih območij: garaže,
trgovine, pisarne, bari, restavracije, pralnice
in podobno?
Ali slišite hrup iz okolja, če so vaša okna
zaprta? Hrup iz okolja predstavljajo ljudje
(pogovor, igranje otrok), promet (avtomobili,
avtobus, tovornjak), železniški promet,
letalski promet
Kako pomembna je za vas zvočna izolacija
preden se vselite v stanovanje?

Kako občutljivi ste na hrup sosedov in
tehničnih naprav?

Dodatni komentarji

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Ni
pomembna
1

2

3

4

Je zelo
pomembna
5

□

□

□

□

□

Nisem
občutljiv
1

2

3

4

Sem zelo
občutljiv
5

□

□

□

□

□

b. Rezultati zvočne analize
 Stavba A

 Stavba B

 Stavba C

