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OD KOD PRIHAJA HRUP?
Pri gradnji sodobnih objektov v današnjem času in ob obilici funkcijske 
tehnologije, pogosto pozabimo na, za človeka zelo pomembno, 
zaščito pred udarnim zvokom. 

Hrup v prostoru

Hrup v prostem polju

Vse prepogosto se namreč dogaja, da ploski in prazni, največ-
krat betonski zidovi zaradi odboja zvoka, človeku na daljši rok 
povzročijo nepopravljivo škodo. Zato je poleg vseh ostalih ukre-
pov za energijsko varčno in trajnostno gradnjo potrebno upošte-
vati tudi zvočni vidik oz zaščito.

Nemško podjetje pinta acoustic gmbh že vrsto let proučuje 
tovrstne probleme in pripravlja najrazličnejše rešitve, ki prostoru 
poleg zaviranja oz. absorbiranja zvoka nudijo tudi estetsko funk-
cionalnost.

V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo definicijo akusti-
ke in nekaj rešitev.

Kratka definicija akustike
Beseda “akustičen” izhaja iz grščine (ακουειν) in pomeni “je 

mogoče slišati”. Akustika je znanost o zvoku in njegovem širjenju. 

Kot veja fizike akustika opisuje pojav valov, ki nastanejo po širje-
nju majhnih nihanj tlaka. Zvočni valovi se lahko pojavijo samo v 
trdnih, tekočih in plinastih medijih – na primer v konstrukcijah, 
vodi ali v zraku. V vakumu brez vibracij ne more biti zvoka.

Področja akustike
Preučevanje širjenja zvoka se deli na veliko različnih področij. 

Najpomembnejša področja znotraj gradbeništva in arhitekture 
so: akustika zgradbe, prostorska akustika in tehnična zvočna 
izolacija.

Akustika zgradbe
Akustika zgradbe se ukvarja z učinki konstrukcijskih pogojev na 

širjenje zvoka med prostori v zgradbi in med notranjostjo in zuna-
njim svetom. Pod-področja akustike zgradbe so:
• Izolacija zvoka, ki se širi po zraku



• Izolacija proti udarnemu zvoku
• Izolacija zvoka, ki ga oddaja tehnična 

oprema
• S konstrukcijo povezan hrup

Prostorska akustika
Prostorska akustika se ukvarja s tem, 

kako konstrukcijski pogoji zgradbe vplivajo 
na pojav hrupa, ki nastaja v njej. Dobljene 
ugotovitve so zelo pomembne, ko gre za 
boj proti hrupu. Poleg tega mora prostorska 
akustika upoštevati tudi karakteristike člo-
veškega sluha, posebno naravo percepcije 
govora, subjektivne slušne navade, pa tudi 
glasbeno estetiko.

Tehnična zvočna izolacija
Tehnična zvočna izolacija se ukvarja 

s hrupom, katerega proizvajajo stroji in 
oprema.

pinta acoustic gmbh se osredotoča na 
prostorsko akustiko in na tehnično zvočno 
izolacijo.

Ključni pojmi v akustiki 
prostora in izolaciji zvoka

Hrup v prostoru: Hrup v zaprtem prosto-
ru, ki se je že večkrat odbil do takrat, ko je 
dosegel mesto, kjer se ga sliši ali izmeri.

Hrup v prostem polju: Pojma “prosto 
polje” ali “direktno polje” se nanašata na 
situacijo, v kateri se zvok sploh ne odbi-
ja. Pogoje prostega polja se lahko najde v 
naravi, na primer, kadar nov sneg prepre-
čuje, da bi se zvok odbijal od tal. Pogoje 
prostega polja se lahko ustvari umetno 
v nereverberacijskih sobah. Le-te igrajo 
pomembno vlogo pri akustičnih meritvah 
in testih sluha, kajti na rezultate v okolju 
prostega polja vpliva samo zvok, ki prihaja 
iz vira hrupa in ne odboji iz prostora.

Absorpcija zvoka in odboj zvoka: O ab-
sorpciji zvoka govorimo, kadar zvočni val 
sreča mehko, elastično ali porozno telo 
in se v celoti ali delno absorbira. Ko se to 
zgodi, se energija zvoka pretvori v toploto. 

pinta ARTWORK stenski paneli

pinta Balance ART stropni Oblaki

pinta PLANO T industrija

pinta BALACE ART viseči delilniki

Zastopa in prodaja: Madizajn Zg. Pirniče d.o.o. 

Kadar zvočni val udari ob trd predmet in ga 
pri tem odbije nazaj, je rezultat tega odboj 
zvoka.

Nivo zvočnega tlaka LP: Zvočno polje 
se lahko kvantitativno opiše z meritvami. 
Nivo zvočnega tlaka je karakteristika, ka-
tero se v praksi največkrat meri. Opisuje 
razmerje zvočnega tlaka akustičnega 
dogodka do referenčne vrednosti, ki pri-
bližno ustreza pragu človeškega sluha. 
Tam, kjer se zvok lahko prosto širi, se nivo 
zvočnega tlaka zmanjšuje z naraščajočo 
razdaljo od vira zvoka. Vendar, če se po-
javi znotraj prostora, je prek določene raz-
dalje bolj ali manj neodvisen od lokacije. 
To je posledica odbojev in medsebojnih 
odbojev na površini prostora, kar ustvarja 
difuzno zvočno polje. Kako visok je nivo 
zvočnega tlaka, je odvisno od tega ali se 
pojavijo odboji. 

Prostori skupine A
• (akustična kvaliteta na sred nje in dolge 

razdalje)
• Konferenčni prostori
• Sodne dvorane, posvetovalnice in ple-

sne dvorane
• Učilnice
• Prostori za seminarje
• Predavalnice
• Sobe za sestanke
• Interakcijski prostori
• Skupinski prostori v otroških vrtcih in 

jaslih 
• Centri za dnevno varstvo starejših 
• Cerkvene dvorane
• Športne dvorane in plavalni bazeni

Prostori skupine B
• (akustična kvaliteta na kratke razdalje)
• Prodajni prostori
• Restavracije, kantine
• Javne površine za javni prevoz 
• Potniške blagajne, bančna okenca, klic-

ni centri 
• Pisarne odvetnikov in zdravniške ordi-

nacije
• Občinski uradi
• Operacijske sobe, sobe za zdravljenje in 

rehabilitacijo, 
bolniške sobe

• Javne površine
• Površine za javni dostop

• Čitalnice, mize za izposojo v knjižnicah, 
knjižnice

• Stopnišča, avle, zelo obiskani razstavni 
prostori


