
Načrtovanje in gradnja
Osnove gradbene fizike
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S sistemi RIGIPS ste se modro odločili za kompletne rešitve gradbenega segmenta od enega
ponudnika. Komponente sistemov in proizvodov so med seboj usklajeni, kar Vam zagotavlja
kvaliteto in varnost pri izvedbi, v največji možni meri. Tako boste izpolnili svoje visoke zahteve
po solidni gradnji, kot tudi zahteve investitorja po udobju, gospodarnosti, ekonomičnosti in
trajnosti.

Testirane in v praksi preizkušene RIGIPS sistemske rešitve, nudijo odlično funkcionalnost in
premorejo lastnosti, ki so nad zakonskimi standardi in normami. Kvaliteta brez kompromisov -
zagotavljamo jo z lastno nenehno kontrolo proizvodnje in tudi s kontrolo neodvisnih, zunanjih
institucij za preverjanje kvalitete (ISO 9001).

Ne glede ali je arhitekt, razvojni inženir, izvajalec ali prodajalec gradbenega materiala. S sistemi
suho montažne gradnje znamke RIGIPS ste se odločili za sistemske rešitve, ki nudijo v največji
meri varnost, preizkušeno znamko sistema in obširne servisne ponudbe, ki Vaše delo
učinkovito podpirajo. Sem štejemo predvsem:

• Testirana zanesljivost med seboj usklajenih sistemskih komponent
• Kvaliteta in lastnosti so nas normiranimi standardi
• Posebne svetovalne storitve za arhitekte in projektante
• Tehnično svetovanje (tudi na gradbiščih) in tehnična služba za stranke
• Obširna klasifikacijska poročila, atesti in dovoljenja za uporabo
• Naše stranke imajo dostopd do brezplačnih orodij, kot so CADs, App, izračun
   požarne zaščite, izračun količin
• Obširen program izobraževanja

Vse informacije o Vaših RIGIPS sistemskih prednostih najdete na spletni strani
www.rigips.com

RIGIPS sistemi zagotavljajo kvaliteto in varnost
konstrukcij. Tako za Vas, kot za Vaše stranke.
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Rigips – strokovnjak za požarno zaščito

Inovativne sistemske rešitve 
Rigips nudi veliko število sistemskih rešitev, 
ki vsebujejo enostavne konstrukcije, ki so 
mnogo bolj vitke kot primerljivi sistemi. Na 
ta način prihranimo ne samo na materialu, 
temveč tudi na času gradnje.
Požarno zaščitni sistemi i detajlne rešitve, 
ki jih ponujamo, Vam omogočajo, da Vaš 
koncept požarne zaščite izvedete cenovno 
ugodno in kompleksno.
Rigips ponuja sistemske rešitve tudi tam, 
kjer normirane konstrukcije ne zadoščajo 
več, na primer Rigips požarna stena TB, kot 
tudi obloge nosilcev in nosilnih stebrov s 
ploščami Glasroc F/Ridurit.
Takšne rešitve so možne le z vrhunskimi 
izdelki, ki so usklajeni s celotnim sistemom.
Nove ideje, znanstveno razvojno delo in se-
rija požarnih testov v požarnih laboratorijih, 
so nas privedli do napredka, ki je, glede na 
stanje tehnike, na robu mogočega. 
Za doseganje te certificirane varnosti so 
Vam na razpolago naši razvojni svetovalci 
in praktični demonstratorji, ki za tahnično 
izpolnitev sistemov, naredijo tudi iz 
„nemogočega“ nekaj izvedljivega. 

Testna poročila, dovoljenja in klasifikacijska 
poročila
Testiranje konstrukcij je opisano v test-
nih poročilih, klasifikacijskih poročilih in 
dovoljenjih v sliki in besedi. Navedeni in 
opisani materiali in sestavne komponente 
so zavezujoče in se jih ne sme zamenjevati s 
podobnimi izdelki. Posamezne komponente 
lahko dimenzioniramo v večji debelini. Zato 
je potrebno soglasje naše tehnične službe. 
Vseh detajlov v tej brošuri ne moremo opi-
sati, zato naj velja pravilo:
Za izvedbo požarnih konstrukcij, ki so opi-
sane v tem katalogu, je potrebno pridobiti 
ustrezen test/klasifikacijsko poročilo! 

Rigips ...
pionir o samega začetka
Več kot 60 let izkušenj na področju požarne 
zaščite dokazujejo, da je Rigips strokovnjak 
na tem področju z inovativnim programom 
in rešitvami.

Že leta 1949 je Rigips pridobil potrdilo 
pri takratnem inštitutu za raziskavo in 
proučevanje gradbenih materialov (Institut 
für  Baustoffkunde und Materialprüfung) 
pri tehnični visoki šoli v Braunschweigu 
(Nemčija).

Varnost v primeru požara
Danes ponuja Rigips širok spekter izvrstnih 
proizvodov in sistemov za požarno zaščito, 
ki preprečujejo širjenje morebitnega požara 
in nas varujejo, da ne nastopijo tragične 
posledice za ljudi, živali in stvari 

Stotine testov in poročil, izdelanih v skladu 
z ÖNORM in EN, dokumentirajo obstojnost 
in odpornost Rigips sistemov. 

Kvaliteta po EN ISO 9001
Rigips se zavezuje, da nudi le najvišjo kvali-
teto. To velja tako za proizvode kot za naše 
sodelavce, ki vam lahko priskočijo vsakod-
nevno, z nasvetom in z izvedbo na pomoč.
Certificirano obvladovanje kvalitete nas 
zavezuje, da na vseh področjih izpolnjujemo 
zahteve norm po kateri se nas certificira. To 
velja tako za prvo svetovanje kot za končno 
montažo. Ta dejstva ustvarjajo zaupanje. 

Mavec - z gasilnim aparatom v sebi
Rigips plošče, ki jih uporabljamo za požarne 
sisteme vsebujejo naravno sestavino 
mavec. Naravni mavec vsebuje kristalno 
vezano vodo, ki služi v primeru požara „voda 
za gašenje“. Ta kristalno vezana voda se sp-
reminja v vodno paro in preprečuje, da bise 
površina, ki je na udaru plamenov, segrela 
na več kot 100°C.
Na primer; v mavčni plošči „Wohnbauplatte 
20“ in ob upoštevanju dejstva, da vsebu-
je mavec 21%, kristalno vezane vode, se 
nahaja preko 4 litre „vode za gašenje“ na m2 
plošče.
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•   ÖNORM EN 13501-1 
 „Klasifikacija in rezultati testov za grad-

bene izdelke in materiale glede odzivnos-
ti na ogenj“ (Gradbeni materiali/gradbeni 
izdelki)

•   ÖNORM EN 13501-2    
 „Klasifikacija in rezultati testov za 

različne načine gradnje in različnih 
gradbenih konstrukcij, z izjemo 
prezaračevalnih naprav, glede odpornosti 
na ogenj“

 (Gradbeni elementi/vrste izvedbe)

•   ÖNORM EN 13501-3    
 „Klasifikacija in rezultati testov za 

prezračevalne naprave glede na odpor-
nosti na ogenj“

Pomembne evropske testne norme

•   ÖNORM EN 1363       
 „Testiranje požarne odpornosti“

•   ÖNORM EN 1363-1
 (Splošne zahteve)

•   ÖNORM EN 1363-2
 (Alternativni in dopolnilni postopki)

•   ÖNORM EN 1364     
 „Testi požarne odpornosti za nenosilne 

konstrukcije“

•   ÖNORM EN 1364-1
 (Stene)

•   ÖNORM EN 1364-2
 (Spuščeni stropi)

•   ÖNORM EN 1364-3 
 (Obložene fasade - testiranje celote)

•   ÖNORM EN 1364-4   (Obložene fasade -  
testiranje delov)

•   ÖNORM EN 1365     
 „Testi požarne odpornosti za nosilne 

konstrukcije“

•   ÖNORM EN 1365-1
 (Stene)

•   ÖNORM EN 1365-2
 (Stropi in strehe)

•   ÖNORM EN 1365-3
 (Nosilci)

•   ÖNORM EN 1365-4
 (Stebri)

•   ÖNORM EN 1365-5
 (Balkoni)

•   ÖNORM EN 1365-6
 (Stopnišča)

•  ÖNORM EN 1366     
 „testi požarne odpornosti za instalacije“

•   ÖNORM EN 1366-1
 (Instalacijski vodi)

•   ÖNORM EN 1366-2
 (Požarne lopute)

•   ÖNORM EN 1366-3
 (Požarni preboji)

•   ÖNORM EN 1366-4
 (Tesnilni sistemi za gradbene stike in 

fuge)

•  ÖNORM EN 1366-5
 (Instalacijski kanali in jaški)

•   ÖNORM EN 1366-6
 (Dvojni podi in votli podi)

•   ÖNORM EN 1366-7
 (Transportne naprave, dvigala)

•   ÖNORM EN 1366-8
 (Naprave za odvajanje dimnih plinov)

•   ÖNORM EN 1366-9
 (Naprave za odvajanje dimnih plinov za 

en prostor)

•   ÖNORM EN 1366-10
 (Dimne lopute)
    
•  ÖNORM EN 1634     
 „Testi požarne odpornosti za stavbno 

pohištvo in finalno opremo“

•   ÖNORM EN 1634-1
 (Požarni zaključki)

•  ÖNORM EN 1634-2
 (Okovje in kljuke stavbnega pohištva)

•   ÖNORM EN 1634-3
 (Dimotesni zaključki)

Druge pomembne norme 
za suho gradnjo  

•   ÖNORM EN 520 
 v povezavi z
•   ÖNORM B 3410

•   ÖNORM EN 13162
 (Vlaknaste izolacije v gradbeništvu)

•   ÖNORM EN 13163
 (Penasti izdelki kot izolacijski materiali v 

gradbeništvu)

•  ÖNORM EN 13950

•  ÖNORM EN 13964

•  ÖNORM EN 14195
 v povezavi z
•  ÖNORM DIN 18182-1
 (Kovinski profili)

•   ÖNORM DIN 18182, 2. del
 (Vijaki, sponke, žeblji)

•   ÖNORM B 3415
  (Mavčne plošče in suhomontažni sistemi 

- pravila za načrtovanje in izvedbo)

•   ÖNORM B 8115
  (Zvočna zaščita in prostorska akustika v 

visoki gradnji)

•  ÖNORM B 8110
  (Toplotna zaščita v visoki gradnji)

Informacije o naših sistemih   
Vsi tu navedeni pojmi in pojasnila pomenijo 
izvlečke za projektante, arhitekte in upo-
rabnike sistemov suhe gradnje, iz norme 
ÖNORM EN 13501 kot tudi drugih norm, ki 
se nanašajo na omenjeno področje, zato ne 
nadomeščajo celotnih tekstov teh norm, ki 
jih je potrebno upoštevati pri izvedbi!

Pojmi in zahteve, ki jih opisuje evropska norma ÖNORM EN 13501 in ostale norme, ki so v veljavi za to področje 
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Pojmi in zahteve, ki jih opisuje evropska norma ÖNORM EN 13501 in ostale                           norme, ki so v veljavi za to področje 

Pojmi iz norme ÖNORM EN 13501 
  
Razredi glede odpornosti odziva ogenj 
gradbeni materiali/ gradbeni produkti 
(Evro razredi) 
  
Da bi lahko razdelili gradbene materiale 
na (Evro) razrede, jih je potrebno testirati v 
skladu z določili evropske norme ÖNORM 
EN 13501-1. Upoštevati moramo, da na 
odpornost materiala na ogenj, vplivajo tudi 
oblika preizkušanca, specifična teža, masa, 
povezava z drugimi izdelki in obdelava 
površine. Te faktorje je potrebno upoštevati 
pri pripravi testa, pri izbiri preizkušancev, 
pri interpretaciji rezultatov in pri končnem 
označevanju gradbenega materiala. 
  
Pri klasifikaciji odpornosti materiala na od-
ziv na ogenj po evropski normi, so materiali 
oziroma produkti razdeljeni na 7 razredov 
oziroma kategorij: A1, A2, B, C, D, E in F.
  
Poleg zgoraj naštetih razredov upošteva 
evropska norma še dva dodatna kriterija, ki 
jih preiskujejo v sklopu testov odpornosti 
na ogenj, to sta: tvorjenje dima (s = smoke) 
in nastajanje gorečih odpadkov/kapljic med 
gorenjem (d = droplets).
Oba kriterija sta razdeljena na 3 razrede in 
se v testih kot taka tudi upoštevata:

Tvorjenje dimnih plinov s:   
s1 - nobenega ali skoraj nobenega dima
s2 - omejena tvorba dima
s3 - neomejena tvorba dima
     
Nastajanje gorečih odpadkov/kapljic med 
gorenjem d:
d0 - ni odpadanja ali kapljanja  
d1 - omejeno odpadanje ali kapljanje
d2 - stalno odpadanje ali kapljanje  

  
V Tabeli 1 so prikazani evro razredi odziva na 
ogenj po normi ÖNORM EN 13501-

Tabela 1: Razredi odziva na ogenj grabenih materialov/
gradbenih produktov* v skladu z normo ÖNORM EN 13501-1 

Zahteve 
gradbenega 
nadzora

Dodatne zahteve Evrorazred 
po
ÖNORM EN 13501-1ni tvorbe dima ni gorečega 

odpadanja/ 
kapljanja

Negorljiv, brez 
deleža gorljivega 
gradbenega mate-
riala

x x A1

negorljiv, z deležem 
gorljivega gradbe-
nega materiala

x x A2 - s1 d0

Težko vnetljiv x x B, C - s1 d0

x A2, B, C - s2 d0

x A2, B, C - s3 d0

x A2, B, C - s1 d1

x A2, B, C - s1 d2

A2, B, C - s3 d2

Normalno vnetljiv x x D - s1 d0

x D - s2 d0

x D - s3 d0

x D - s1 d2

D - s2 d2

D - s3 d2

x E

E - d2

F

Lahko vnetljiv F

* brez talnih oblog

Določanje oziroma dokazovanje evro razre-
da gradbenih materialov  
  
a) s pomočjo požarnega testa  
V okviru evropske norme, lahko določimo 
„Evro razred“ gradbenega materiala ali 
izdelka s pomočjo testov, ki so skladni z 
določili ÖNORM EN 13501-1. Hkrati mora 
obstajati že evropska proizvodna norma za 
proizvod kateri se testira. Dokazilo o klasifi-
kaciji v določen evro razred, vodi proizvaja-
lec izdelka v obliki „Izjave o lastnostih“.
  
b) brez požarnega testa  
Cela vrsta gradbenih proizvodov in izdelkov, 
npr. mavčne plošče izdelane po ÖNORM EN 
520, so spomočjo te proizvodne norme in 
na osnovi ÖNORM EN 13501-1 razvrščeni v 
požarne razrede. V takšnih primerih lahko 
proizvode brez požarnih testov in dokazil 
uvrstimo v navedene požarne razrede.

  

Primeri in dokazi za klasifikacijo odziva na 
ogenj izbranih gradbenih materialov/izdel-
kov     

a)  Mavec, apno, cement, beton: 
 - Razred A1 po ÖNORM EN 13501-1  
 v skladu z odločbo evropske komisije  
 96/603/EG.   
b)  Mavčne plošče: 
 - Razred A2-s1, d0 (B) po ÖNORM EN
 13501-1 v povezavi z ÖNORM EN   
        520 ter v skladu z odločbo evropske
        komisije 2006/673/EC. 
c)  Glasroc F Ridurit:
 - Evro razred A1  
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Pojmi in zahteve, ki jih opisuje evropska norma ÖNORM EN 13501 in ostale                           norme, ki so v veljavi za to področje 

Klasifikacija gradbenih elementov oziroma 
vrsta izvedbe  za požarno zaščito (razredi 
požarne odpornosti)  
  
Evropska norma
ÖNORM EN 13501
Podobno kot pri klasifikaciji gradbenih 
materialov na odziv na ogenj je klasifikacija 
gradbenih sistemov in elementov po evrop-
ski normi ÖNORM EN 13501, 2. in 3. del bolj 
kompleksna kot ÖNORM. Tudi tu obstajajo 
oznake s črkami in številkami, pri čemer črke 
označujejo kriterije po katerih je bil sistem 
preizkušan, številka pa pomeni odpornost 
sistema proti požaru v minutah. V evrops-
kem sistemu klasificiranja poznamo več 
časovnih intervalov na katere se preizkuša 
sisteme in elemente: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 
120, 180 in 240 min. V Avstriji so časovni 
intervali ovrednoteni 30, 60 in 90 minut.
  
Dodatne oznake glede odpornosti na ogenj, 
v evropski klasifikaciji, niso predvidene. 
po drugi strani pa lahko veropski požarni 
razredi vsebujejo še dodatne kratice, ki 
označujejo še nekatere klasifikacijske 
kriterije.
Najvažnejši evropski klasifikacijski kriteriji in 
dodatne kratice so navedeni v tabeli 2. 

Zaradi kombinacije različnih klasifika-
cijskih kriterijev, dodatnih podatkov o 
obnašanju materialov v stiku z ognjem in 
s pripadajočimi časi odpornosti na ogenj, 
se pojavi veliko število evropskih požarnih 
razredov, ki v nacionalnem klasifikacijs-
kem sistemu za gradbene elemente niso 
zabeleženi. Tabela 3 vsebuje celo vrsto 
izbranih gradbenih elementov in posebnih 
izdelkov s pripadajočim požarnim razredom 
v skladu z ÖNORM EN 13501, 2. in 3. del.

Tabela 2: evropski kriteriji za klasificiranje gradbenih elementov oz. vrsta
izvedbe po ÖNORM EN 13501-2 in ÖNORM EN 13501-3 za požarno odpornost

Kratka oznaka Kriterij Področje uporabe 

R (Résistance) Nosilnost za opis odpornosti na požar

E (Étanchéité) Celovitost

I (Isolation) Toplotna izolacija 
(pri učinkovanju ognja)

W (Radiation) Omejevanje prehoda sevanja

M (Mechanical) Mehanski vplivi na stene 
med požarom (obremenitev 
na udar)

Sm (Smokemax. leakage rate) Omejitev prepustnosti ele-
menta za dim 
(dimotesnost, stopnja pre-
pustnosti)

Dimne lopute (kot dodatna 
zahteva za ognjevarne 
zaključke in priključke), 
prezračevalne naprave 
vključno z loputami

C… (Closing) Samozapiralna (samozates-
nilna) lastnost produkta (po 
potrebi z navedbo števila 
takšnih komponent) vključno 
s trajno funkcijo zapiranja 
(zatesnjevanja)

Protidimna in požarna vrati-
ca, požarni priključki in 
zaključki (vključno z priključki 
in zaključki on transportnih 
napravah)

P Ohranjanje napajanja stavbe 
z energijo an/ali oddajanje 
signala o požaru

Električne napeljave splošno

G Odpornost na vžig saj Dimniki

K1, K2 Protipožarno delovanje Stenske in stropne obloge  
(požarno odporne obloge)

I1, I2 Različni kriteriji toplotne izo-
lacije

Požarni zaključki (vključno s 
priključki pri transportnih 
poteh)

i –> o 
i <– o 
i <–> o (in - out)

Smer klasificiranega trajanja 
požarnega upora

Nenosilne zunanje stene, in-
stalacijski jaški/ 
-kanali, prezračevalne napra-
ve, vratica

a <-> b (above - below) Smer klasificiranega trajanja 
požarnega upora

spuščeni stropi

ve, ho (vertical, horizontal) Klasificirano za vertikalno/
horizontalno vgradnjo

Prezračevalne naprave/
lopute
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Pojmi in zahteve

Tabela 3: Razredi požarne odpornosti izbranih gradbenih elementov in posebnih konstrukcij po ÖNORM EN 13501-2 

Zahteve Nosilni gradb. elementi Nenosilne 
notranje stene

Nenosilne zu-
nanje stene

Samostojni 
spuščeni stropi

Požarno 
zaščitni 
priključki 1)

Instalacijski 
jaški in kanali
(I-Kanali)brez 

Celovitosti
z  
Celovitostjo 

upočasnjuje ogenj R 30 REI 30 EI 30 E 30 (i –> o)
in
EI 30-ef (i <– o)

EI 30 (a –> b)
EI 30 (a <– b)
EI 30 (a <–> b)

EI230-C..2) EI 30 
(veho i <–> o)

izrazito 
upočasnjuje ogenj

R 60 REI 60 EI 60 E 60 (i –> o)
in
EI 60-ef (i <– o)

EI 60 (a –> b)
EI 60 (a <– b)
EI 60 (a <–> b)

EI260-C..2) EI 60 
(veho i <–> o)

požarno odporen R 90 REI 90 EI 90 E 90 (i –> o)
in
EI 90-ef (i <– o)

EI 90 (a –> b)
EI 90 (a <– b)
EI 90 (a <–> b)

EI290-C..2) EI 90 
(veho i <–> o)

Požarna stena – REI 90-M EI 90-M – – – –

 
1) tudi v transportnih sistemih, brez zaščite pred dimom 
2) število ciklov obremenitve za neprekinjeno testiranje delovanja še ni določeno. 
ef = krivulja zunanjega požara

Preventivna zaščita pred požarom
Varnost pred požari obsega ukrepe za 
preprečevanje izbruha požarov, kot tudi 
preprečevanje širjenja požara in zagotovi-
tev evakuacijskih poti. S tem so ustvarjeni 
pogoji za učinkovito požarno zaščito v stav-
bah. 

Požarni odsek ali sektor
Požarni odsek/sektor je del stavbe ali sku-
pine stavb, ki je s stenami in stropi omejen 
tako, da izpolnjuje določene zahteve in 
kriterije.    

 

Požarne stene
Požarne stene so stene za ločevanje ali 
omejevanje požarnih odsekov/sektrojev. Na-
menjene so preprečevanju širjenja požara 
v druge dele stavb ali v druge dele skupine 
stavb.
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Zvok
Zvok je mehansko nihanje in valovanje 
elastičnega medija. človeški sluh zazanava v 
območju frekvenc med cca. 16 Hz do 16.000 
Hz.

Razlikujemo sledeče vrste zvoka:

•  Zvok v zraku
Zvok v zraku je zvok, ki se širi po zraku.

•  Zvok v telesu
Zvok v telesu je zvok, ki se prevaja po mate-
rialu.

•  Udarni zvok
udarni zvok je zvok, ki nastane kot zvok v 
telesu pri hoji ali drugem vzbujanju stropa, 
stopnic, itd. in se deloma prenaša kot zvok 
v zraku v spodnji ali drug prostor.

Zvočna zaščita
Pod zvočno zaščito razumemo po eni strani 
ukrepe proti nastajanju zvoka (primarni 
ukrepi) in po drugi strani ukrepe, ki 
zmanjšujejo prevajanje zvoka od izvora do 
poslušalca (sekundarni ukrepi).

Pri sekundarnih ukrepih zvočne zaščite mo-
ramo razlikovati, ali se izvor zvoka in 
poslušalec nahajata v različnih prostorih ali 
v istem prostoru. V prvem primeru 
dosežemo zvočno zaščito predvsem z 
zvočno izolacijo, v drugem primeru pa z 
zvočno absorpcijo in refleksijo (akustika 
prostora).

Glede na način vzbujanja nihanja gradbe-
nih elementov razlikujemo pri zvočni izola-
ciji med izolacijo zvoka v zraku in izolacijo 
zvoka v telesu. Pod izolacijo zvoka v telesu 
razumemo ukrepe, ki zmanjšujejo prenos 
nihajev z enega gradbenega elementa na 
drugega.

Posebno pomembni vrsti izolacije zvoka v 
telesu sta zaščita pred vzbujanjem udarne-
ga zvoka - izolacija udarnega zvoka - in 
običajna izolacija zvoka v telesu, npr. od sa-
nitarnih elementov do gradbenega elemen-
ta. 

Bočno prevajanje zvoka
Bočno prevajanje zvoka je del vzporednega 
prevajanja in se vrši izključno preko bočnih 
gradbenih elementov, tj. brez prevajanja 
skozi netesna mesta, prezračevalne na-
prave, cevovode in podobno.

Referenčna krivulja
Referenčna krivulja izolacije pred zvokom v 
zraku je predstavitev referenčnih vrednosti 
zvočnih izolirnosti R in R’ v odvisnosti od 
frekvence (glej diagram).

Zvočna izolirnost
Zvočna izolirnost označuje izolacijo pred 
zvokom v zraku gradbenih elementov (npr. 
sten). Z dodajanjem posebnih oznak in in-
deksov ločimo zvočno izolirnost glede na to, 
ali se zvok prevaja:

1. skozi preskusni gradbeni element ali

2. … tudi po eventuelnih vzporednih poteh. 

•  Zvočna izolirnost R (1.)
Izraz zvočna izolirnost R se uporablja, kadar 
se zvok prevaja izključno skozi preskušani 
gradbeni element in se lahko določi samo v 
laboratoriju.

Pojmi zvočne zaščite

Rw

R
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1. odvisna od frekvence

R  = zvočna izolacijska moč v laboratoriju

2.  ovrednotena zvočna izolacijska moč

Rw = ovrednotena enoštevilčna vrednost

Dn,T,w = zvočna izolirnost pregrade in 
    bočnega gradbenega elementa

 

•   Standardna razlika v ravni zvoka Dn,T (2.)
Standardna razlika v ravni zvoka Dn,T 
označuje zvočno izolacijo med prostori in 
izhaja iz izolacijske lastnosti pregradnega 
elementa in bočnih gradbenih elementov.

Ovrednotena zvočna izolacijska moč
Rw in R’w
Ovrednotena vrednost zvočne izolacijske 
moči Rw in R’w sta enoštevični vrednosti za 
označevanje izolacije pred zvokom v zraku 
gradbenih elementov. 

Ovrednotena zvočna izolirnost Rw in 
R’w številčno ustrezata vrednostima iz 
referenčne krivulje po ÖNORM EN ISO 
717-1 pri 500 Hz.

Rw in Dn,T,w so enoštevilčne vrednosti, 
dobljene iz izolacijskih vrednosti odvisno 
od frekvenc oziroma od vrednosti zvočne 
zaščite.

Normirana razlika v ravni hrupa z bočnim 
prevajanjem Dn,f 
Normirana razlika v ravni hrupa z bočnim 
prevajanjem Dn,f je razlika v prostorskem 
in časovnem povprečju ravni zvočnega 
tlaka, ki se ustvari v 2 sobah z enim ali več 
viri zvoka v enem od teh prostorov, kadar se 
prenos opravlja le po določeni bočni poti.

Razčlenitev zvočne izolirnosti

125 250 500 1.000 2.000 4.000   Frekvenca (Hz)

Re
fe

re
nč

na
 v

re
dn

os
t v

 d
B

60

50

40

33
30

51

56 56

Diagram, referenčna krivulja

RL,w,R

 Opomba

Zvok med sosednjimi prostori se ne prenaša samo prek pregrad, ampak tudi preko stranskih gradbenih elementov (vzdolžni prenos zvoka) 
in stranskih poti. Izpolnjevanje zahtev glede zaščite pred zvokom mora biti zagotovljeno z ustrezno kombinacijo pregradnih elementov in 
stranskih konstrukcijskih elementov. Stranske poti je treba čim bolj zmanjšati, tako da ne pride do motenj skupne zvočne izolacije..
 
Projektant mora paziti na zvočne značilnosti sistema za suho gradnjo, da bo upošteval namen in konstrukcijske podrobnosti objekta. 
Opozoriti je treba na dejstvo, da vrednosti laboratorija niso enakovredne vrednostim vgradnje. Pri projektiranju je treba paziti na možno 
zmanjšanje zvočne zaščite gradbenih elementov zaradi vgradnje montažnih elementov (sanitarnih delov itd.) ali odprtin (električnih 
vtičnic, električnih razdelilnikov, revizijskih odprtin itd.). V sklopu zahtev zvočne zaščite ni dovoljeno priključiti vtičnice ali podobno na 
nasprotne strani (zrcalno).
 
Rezultati testiranja zvočne izolacije v laboratorijskih pogojih ne veljajo neposredno za gradbene objekte.
Zvočna izolacijska moč Rw je parameter gradbenega elementa in se ne sme zamenjati s prenosom zvoka iz prostora v prostor, ki ga opisu-
je standardno odstopanje DnT,w.
 
Pri gradnji z visokimi zahtevami za zvočno zaščito, npr. pri mestih s posebnimi viri hrupa v objektu, je treba preučiti zvočno izolacijo siste-
ma in tudi nižje frekvence.



14 

Zahteve za zvočno zaščito                              

Izpeljava nekaterih povezav za boljše razu-
mevanje:

Za gradbene elemente ovrednotene zvočne 
izolacijske moči Rw se določi v laboratoriju. 
Na podlagi merilnih tehničnih okvirnih 
pogojev za zunanje gradbene elemente (v 
nasprotju z notranjimi) je ocenjena zvočna 
izolacijska moč gradbenega elementa R´w 
opredeljena kot zahteva. V normi ÖNORM B 
8115 4. del so vsebovani vsi potrebni podat-
ki za pretvorbo.

Ne glede na to veljajo naslednja fizikalna 
razmerja:

Zvočna izolacijska moč R
 R = L 1 – L 2 + 10 · Ig. S/A
Zvočna izolacijska moč gradbenega elemen-
ta R’
 R’= L 1 – L 2 + 10 · Ig. S/A
Normalna razlika ravni hrupa Dn
 Dn = L 1 – L 2 + 10 · Ig. Ao/A
Normalna razlika ravni hrupa
(zmanjšanje odmevnega časa) Dn,T
 Dn,T = L 1 – L 2 + 10 · Ig. T/To

Pojasnila kratic:
L 1 raven zvoka v oddajnem prostoru
L 2 raven zvoka v sprejemnem prostoru
A absorpcijska površina v sprejemni sobi
Ao standardizirana absorpcijska površina v 
sprejemnem prostoru
 Ao = 10 m2

T  odmevni čas v sprejemni sobi
To  standardiziran referenčni odmevni čas v 
sprejemni sobi To = 0,5 s
S  površina pregradnega elementa

Normalna razlika ravni hrupa Dn, ki se 
nanaša na 10 m2 absorpcijske površine v 
sprejemnem prostoru, se je iz praktičnega 
razloga spremenila v standardno razliko v 
ravni pri zmanjšanem času odmeva Dn,T 
(nanaša se na odmevni čas v sprejemni sobi 
0,5 s): v večini prostorov v katerih se stanuje 
– ne glede na prostornino prostora – je 
izmerjen odmevni čas 0,5 s. Pri prostornini 
sprejemnega prostora 30,7 m3 velja:
 Dn = Dn,T

Poleg tega velja
 Dn,T = Dn = R’ – če:
 A = 10 m2, V = 30,7 m3, S = 10 m2

Zaradi dejstva da je v R’w vsebovan tudi 
bočni del, izhaja da je: Rw ≥ R’w.

Razmerje med R’w in Dn,T,w (pri 55 dB) 
je prikazano na naslednji način: diagram 
prikazuje potek zahtevane ocenjene zvočne 
izolacijske moči gradbenega elementa R’w, 
odvisno od površine gradbenega elementa 
S, ko je potrebno doseči standardizirano ra-
ven razlike Dn,T,w = 55 dB. Zgornja krivulja 
tako jasno kaže, kako velikost gradbenega 
elementa vpliva na pretok energije.
Za poenostavljeno uporabo literature, ki 
se nanaša na standarde DIN, navajamo na 
naslednjo povezavo po Gösele-ju::
 Dn,T = R’ – 10 · Ig. 3,1/t
kjer t označuje globino sprejemnega prosto-
ra navpično na pregradno steno ali strop v 
m. Odstopanje je običajno v obsegu ± 1 dB.

Moč zvočne izolacije odvisno od velikosti 

gradbenega elementa

60 

55

50

5

0

10                    20                     30        S v m2
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Zahteve za zvočno zaščito

Kot smo že omenili v uvodu, za stanovalca 
nekega prostora ni merodajna abstraktna 
zvočna zaščita posameznih gradbenih 
elementov, temveč njemu slišni rezultat, 
torej skupno delovanje vseh dejavnikov, ki 
vplivajo na prenos zvoka.

To so:

• Zvočna izolacijska moč (Rw)    
 pregradnega elementa.
• Površina pregradnega elementa (S).
• Delež prenosa zvoka štirih stranskih
      gradbenih elementov, 
 določena z njihovo Rw.

• Izolacija priključne točke    
 (prenos zvoka v področju priključne
      točke: pregradni/bočni elementi =   
 moč zvočne izolacije    
 „vozlišča“. Določa se z razmerjem    
 mase pregradnega elementa in strans 
 kega gradbenega elementa ter geometri 
 jo stikov. – T-stik, +–stik, L–stik)
• Površina stranskih gradbenih elementov
• Prostornina sprejemnega prostora.
• Obstoječa obložna konstrukcija.

Prehod skozi stranske gradbene elemente, 
kot je bilo dokazano v praksi, je lahko de-
jansko merilo za raven zaščite pred zvokom. 

Nenazadnje, to dejstvo je bil glavni razlog za 
nov koncept zvočne izolacije v notranjosti 
zgradb. Seveda so vsi opisani dejavniki in 
njihova interakcija samodejno vključeni 
v merilni rezultat na objektu. Vendar je z 
oceno, ki je potrebna za merjenje, nujno 
potrebno z dovolj natančnosti posvetiti 
pozornost posameznim dejavnikom, ki 
lahko vplivajo na merjenje. Tako imenovani 
„podroben izračun“ v skladu z ÖNORM B 
8115, del 4, je ustrezna osnova.

Zahteve:
Ker se ta informacijska brošura ukvarja predvsem z notranjimi gradbenimi elementi, bodo 
kvantitativne podatkovne zahteve povzete po ÖNORM B 8115, 2. del in prikazane v tabeli 5.

Tabela 4: Minimalna zahtevana zvočna izolacija v stavbah

Lokacija pregradnega gradbenega elementa Minimalna zahtevana ovrednotena
 normirana razlika ravni zvoka Dn,T,w (v dB)
 med prostori
 brez z
 Povezava skozi vrata, okna ali podobno.

Med sosednjimi zgradbami (npr. vrstnimi hišami) 60 –

Med stanovanjskimi ali poslovnimi enotami

Med stanovanjskimi ali poslovnimi enotami na eni strani in hodniki, stopnišča, 55 50
jaški dvigal ali jaški za metanje odpadkov in podobno na drugi strani

Med stanovanji in gražami kot tudi vstopno izstopnih prehodov 60 –
(razen enodružinskih hiš)

Med poslovnimi enotami in garažami kot tudi 55 38
vstopno izstopnih prehodov

Med stanovanji in prostori s podobnimi zahtevami za tišino na eni strani 55 –
in družabnimi prostori na drugi strani

Med hotelskimi sobami, učilnicami ali bolnišničnimi sobami

Med takšnimi prostori in stopniščem ali hodnikom 55 40

Med prostori, ki jih je treba zaščititi 1) znotraj ene
stanovanjske ali poslovne enote 44 35

1) Te prostore je treba pri projektiranju opredeliti kot take.   

Ukrepi za izpolnjevanje zahtev
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Strokovni izrazi in karakteristike v akustiki prostora

Akustika prostora opisuje razpršenost zvoka znotraj prostora in 
predstavlja njegovo zelo pomembno karakteristiko kvalitete. Veliko 
ljudi trpi posledice slabe akustike prostora, kar je pogosto povezano 
z odmevanjem v prostoru.

Slaba akustika prostora povzroča hitro utrujanje in tudi izgubo in-
formacij pri zahtevnih tekstih. Posledično se zaradi tega učinkovitost 
ljudi v akustično neugodnih prostorih pomembno zmanjšuje. 

Najstarejši in najbolj poznan kriterij akustičnosti prostora je odmev-
ni čas. Odmevni čas v številkah izraža trajanje odzvanjanja tona v 
prostoru po njegovem nastanku, tudi, če je izvor zvoka že utihnil. 
Čim daljši je odmevni čas, tem daljše v prostoru slišimo odzvanjanje
tona. Če je to odzvanjanje prekratko to pomeni, da je prostor preveč 
izoliran in mi ton ne slišimo dovolj jasno.

Na odmevni čas nekega prostora v prvi vrsti vpliva njegova geome-
trija, kot tudi izbira in razporeditev površin katere absorbirajo in re-
flektirajo zvok.

Akustična zasnova prostorov je urejena v različnih normah, predpi-
sih in smernicah. Najpomembnejši predpisi so standardi ÖNORM B 
8115-3 in DIN 18041. V teh normah so poleg zahtev in priporočil za 
odmev, odvisno od uporabe prostora, tudi opombe za prostorsko-
akustično oblikovanje.

Absorpcija zvoka
Absorpcija zvoka opisuje absorbiranje energije zvoka iz prostora s 
pretvorbo v drugo obliko energije (npr. toploto: „disipacija“). Absorp-
cija zvoka je najpomembnejše pomožno sredstvo pri akustičnem di-
zajniranju prostorov. Absorpcijske in refleksne površine odrejajo 
akustično obnašanje prostora..

„Dobra“ ali „slaba“ absorpcija sama po sebi ne obstaja, zaradi tega 
ne obstajajo niti normirane zahteve absorpcije posameznih površin. 
Potrebna skupna količina absorpcije se dobi iz gradbenega stanja, 
pohištva in opreme ter predvidene uporabe prostora. 

Praktična stopnja absopcije zvoka p
Praktična stopnja absopcije zvoka p je frekvencijsko odvisna 
vrednost sposobnosti absorbiranja v oktavnih pasovih. Pri določanju 
p vrednosti s se preračunavajo po DIN EN ISO 11654 na oktavna 
področja:: 

Primer za 250 Hz: p250 = 

Praktična stopnja absorpcije zvoka p se postopno po 0,05 (v 5 %) 
zaokroža in je omejena na 1,00. 

s200 + s250 + s315

3

Stopnje absorpcije zvoka  in s 
Stopnja absorpcije zvoka odraža odnos energije zvoka katero 
površina ne reflektira v odnosu na vhodno energijo zvoka:
• popolna refleksija zvoka:  = 0
• popolna absorpcija zvoka:  = 1.

Stopnja absorpcije zvoka  je vrednost sposobnosti absopcije zvoka 
katera zavisi od materialov..  
s se meri z akustičnim testom v komori po DIN EN ISO 354 v terc-
nih pasovih.

Popolna absorpcija zvoka:
 = 1
Specialni penasti in izolacijski
materiali

Popolna refleksija zvoka:
 = 0
Gladka polna površina

Delna absorpcija zvoka:
 = 0 do  = 1
npr. Rigips akustični stropi
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Če praktična stopnja absorpcije zvoka pi prekorači
vrednost referenčne krivulje za ≥ 0,25 je potrebno poleg
vrednosti w uporabiti eden ali dva indikatorja oblike:
• (L) = prekoračitev pri 250 Hz
• (M) = prekoračitev pri 500 ali 1.000 Hz
• (H) = prekoračitev pri 2.000 ali 4.000 Hz
Primer (250 Hz): 0,65 - 0,40 = 0,25 (≥ 0,25) = (L) 
⇒ w = 0,60 (L)

Razredi absorberjev zvoka 
Ocenjena stopnja absorpcije zvoka w se lahko uporabi za ugotavljan-
je razreda absorberjev zvoka po DIN EN ISO 11654:

Ocenjena stopnja zvočne absorpcije w 
Ocenjena stopnja zvočne absorpcije w je specifikacija katera je neo-
dvisna od frekvence za sposobnost absorbiranja zvoka materiala in 
se določa po DIN EN ISO 11654. 
Za določanje w se referenčna krivulja položi čez p vrednost in se 
pomika vse dokler vsota negativnih odstopanj znaša ≤ 0,1. Ocenjena 
stopnja absorpcije zvoka w ustreza vrednosti pomaknjene krivulje 
pri 500 Hz. 

 Rigips-napotek

Če je ocenjena stopnja absorpcije zvoka w specificirana v povezavi 
z enim ali dvema indikatorjema oblike, je potrebno za eno ocenje-
vanje specificirati celotno krivuljo absorpcije zvoka. 

Razred absorber. zvoka  Ocenjena stopnja absopcije zvoka w

A 0,90; 0,95; 1,00

B 0,80; 0,85

C 0,60; 0,65; 0,70; 0,75

D 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55

E 0,25; 0,20; 0,15

Ni klasificirano 0,10; 0,05; 0,00

Grafični prikaz razredov absorberjev zvoka

Praktična stopnja absorpcije zvoka p 

125 250 500 1.000 2.000 4.000
Frekvenca (Hz)

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

A
B

C

D

E

stopnja absorpcije zvoka p 
referenčna krivulja

Praktična stopnja absorpcije zvoka p 

125 250 500 1.000 2.000 4.000
Frekvenca (Hz)

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

w

negativno odstopanje ≤ 0,1

p

stopnja absorpcije zvoka p 
pomaknjene referenčne kri-
vulje

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Praktična stopnja absorpcije zvoka p 

125 250 500 1.000 2.000 4.000
Frekvenca (Hz)

L M H

w

Prekoračitev = 0,25

Ekvivalentna površina absorpcije zvoka 
Če se stopnja absorpcije () materiala pomnoži z njegovo površino 
(S), se dobi ekvivalentna površina absorpcije zvoka (A): A =  · S [m2].

Odmevni čas T
Odmevni čas je čas, v sekundah, kateri je po izključitvi izvora zvoka 
potreben za slabitev nivoja zvočnega tlaka za 60 dB.

Odmevni čas se za večino prostorskih primerov lahko določi
po Sabinovi formuli:

T = 0,163 •  

T = Odmevni čas [s]
V = Volumen prostora [m3]
A = ekvivalentna površina absorpcije zvoka [m2]

V
A

L [dB] T

60

Čas t [s]
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Vpliv velikosti prostora na absorpcijsko delovanje

Z raznoliko paleto akustičnih stropov Rigips je mogoče izpolniti 
skoraj vse akustične zahteve. Na zvočno absorpcijske lastnosti 
akustičnih stropov Rigips vplivajo naslednji dejavniki:

Delež površine lukenj / Geometrija lukenj
Izbira razporeditve lukenj, po pravilu vpliva na akustične 
karakteristike konstrukcije stropa.
Tako vsako, še tako majhno, povečanje deleža površine
lukenj po pravilu privede do povečanja absorpcije zvoka.

Pri deležu površine lukenj večjem od 25 % se vrednosti
samo še malo spreminjajo.

Obešalna višina / prazen prostor
Poleg razporeditve lukenj, ima obešalna višina – razmik med pri-
marnim stropom in zgornjim robom akustičnega stropa – odločilni 
vpliv na akustične karakteristike stropa. 

Pri majhnih obešalnih višinah < 100 mm se krivulja absorpcije zvoka 
pomika v smeri območja srednjih in visokih prekvenc (v desno). 
Povečanje obešalne višine povzroči absorpcijo zvoka v nizko frek-
ventnem območju. Pri velikih obešalnih višinah ≥ 500 mm se ta 
učinek izgubi.

Primer z deležem površine lukenj 8,7 % 
Primer z deležem površine lukenj 18,1 %

Praktična stopnja absorpcije zvoka p
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Obešalna višina 50 mm 
Obešalna višina 200 mm

Praktična stopnja absorpcije zvoka p
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Akustični filc
Vsi Rigips sistemi akustičnih stropov imajo serijsko na hrbtni
strani akustičen filc in se zaradi optimalne akustike uporabljajo v 
skoraj vseh prostorih v katerih hrup v glavnem povzročajo ljudski 
glasovi, kot npr. v pisarnah, šolah, otroških vrtcih, predavalnicah in 
konferenčnih dvoranah.

Sloj mineralne volne
Sloj mineralne volne – tudi v območju nizkih frekvenc – povečuje 
absorpcijo zvoka. Zaradi tega pri stropnih konstrukcijah z majhnimi 
obešalnimi višinami in pri stenskih absorberjih je vedno treba pred-
videti sloj mineralne volne.

Stenski absorber
Zaradi doseganja še boljše akustike prostora na mejnih površinah 
stene se lahko vgradijo dodatne absorpcijske površine. Da bi se do-
segla najbolj učinkovita absorpcija zvoka po celotnem frekvencijs-
kem območju, je treba biti pozoren na sledeče:

•  uporabi perforiranih plošč z največjim deležem lukenj na površini 
in akustičnim filcem

•  vstavljanju sloja mineralne volne

Primer: Rigiton 8/18  
Praktična stopnja absorpcije zvoka p

brez sloja mineralne volne z akustičnim filcem 
z 50 mm mineralne volne z akustičnim filcem 
brez sloja mineralne volne z vlaknenim filcem
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Norme za načrtovanje akustike prostora

„Slišnost v majhnih in srednje velikih sobah“
Z akustično kvaliteto se razume uporabnost prostora za določene 
zvočne izvedbe in prezentacije – odvisno od namembnosti uporabe. 
Akustična kvaliteta se v glavnem nanaša na ustrezno govorno 
komunikacijo in na kvaliteto glasbene izvedbe. Na akustično 
kvaliteto pretežno vpliva geometrija prostora in razporeditev 
površin katere absorbirajo in reflektirajo zvok ter odmevni čas.

Prostori so zato razdeljeni v dve skupini glede na vrsto prostora in 
namen:
•  Prostori skupine A  

Kvaliteta akustike na srednji in večji oddaljenosti
•  Prostori skupine B 

Kvaliteta akustike na majhni oddaljenosti

Najprej poglejmo prostore skupine A, pri katerih se
postavljajo konkretne zahteve kvalitete akustike na
srednjih in večjih oddaljenosti.

Prostori skupine A
•  Konferenčni prostori
•  Prostori sodišč, mestna hiša in plesne dvorane
•  Učilnice
•  Seminarske dvorane
•  Predavalnice
•  Prostori za sestanke
•  Prostori za interakcijo
•  Skupni prostori v vrtcih
•  Prostori za bivanje starejših oseb
•  Družabne dvorane
•  Športne dvorane in zaprta kopališča

Norme ÖNORM B 8115-3 in DIN 18041 regulirajo načrtovanje akustike prostorov. To velja za majhne do srednje velike prostore z volumnom 
prostorov do cca 5.000 m3, za športne dvorane in dvorane za plavanje brez gledalcev do 8.500 m3. Te norme definirajo akustične zahteve in 
smernice za načrtovanje kvalitete akustike, prvenstveno pri govorni komunikaciji, vključno z ukrepi kateri so za to potrebni.



  23

Ak
us

tik
a 

pr
os

to
ra

Optimalen odmevni čas – prostori skupine A

Prostori skupine A
Pri prostorih skupine A je potrebno vrednost odmevnega časa (Tsoll) določiti v odvisnosti od vrste uporabe in efektivnem
volumnu ( ). Krivulje „glasba“, „govor“ in „pouk“ veljajo za prostore v katerih se nahajajo ljudje.

Pri večnamenskih prostorih, se potrebne vrednosti dobijo kot srednja vrednost. Pri tem je treba upoštevati prioriteto vrsto uporabe.

Šport 1:  Športne dvorane in dvorane za plavanje, brez gledalcev, za normalno uporabo in/ali eno vrsto uporabe (ena vrsta ali skupina 
športa pri običajnem nivoju komunikacije).

Šport 2:  Športne dvorane in dvorane za plavanje, brez gledalcev, za večnamensko uporabo (več vrst ali skupin športa delujejo 
vzporedno z različno vsebino komunikacije).

Potrebne vrednosti Τsoll  odmevnega časa za različne vrste uporabe

Potrebne vrednosti odmevnega časa za različne vrste uporabe
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Glasba

Šport 1

Šport 2

Govor

Pouk

Glasba: Tsoll  = 0,45lg  m3   + 0,07  s   [s]

Govor: Tsoll  = 0,37lg  m3   – 0,14  s   [s]

Pouk: Tsoll  = 0,32lg  m3   – 0,17  s   [s]

Šport 1: Tsoll  = 1,27lg  m3   – 2,49  s   [s]

Šport 2: Tsoll  = 0,95lg  m3   – 1,74  s   [s] 

za 2.000 m3 ≤     ≤ 8.500 m3}
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Optimalen odmevni čas – prostori skupine A

Območje odmevnega časa za govor
Ciljno območje odmevnega časa v odvisnosti od frekvence v prostorih za govorno uporabo.

Območje odmevnega časa za glasbo
Ciljno območje odmevnega časa v odvisnosti od frekvence v prostorih za glasbeno uporabo.
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Razporeditev absorberjev v majhnih prostorih

Majhni prostori do 250 m3

Pri majhnih prostorih ima, poleg primerne izbire absorberja, odločilen pomen
njihova razporeditev .

Tako v prostorih pravokotnega tlorisa v katerih so stene ravne in prostori niso
razdeljeni s pohištvom, policami, okni ali npr. oglasnimi deskami velikih površin,
obstaja nevarnost, da se pri stropu kateri je popolno obložen z materialom za
absorpcijo zvoka, pojavi undulacija odmeva. 

Tej nevarnosti se je mogoče izogniti, v kolikor se srednje področje stropa izvede z
materialom kateri odbija zvok.

Ker v majhnih prostorih komaj obstaja nevarnost tako imenovanega
akustičnega preizoliranja, se alternativno lahko vgradi strop, kateri s celo
površino absorbira zvok in zadnjo steno katera tudi absorbira zvok.

Primer C:  
Neugodna razporeditev absorberjev

Stranski pogled

Stranski pogled

Stranski pogled

Primer B:  
Ugodna razporeditev absorberjev

Pogled stropa od spodaj

Pogled stropa od spodaj

Pogled stropa od spodaj

Primer A:  
Ugodna razporeditev absorberjev
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Razporeditev absorberjev v srednje velikih prostorih

Prostori srednje velikosti in majhne dvorane med 250 in 5.000 m3 
Pri takih velikosti prostora praviloma govorimo o majhnih predavalnicah,
prostorih za seminarje ali prostorih za poslušanje.

Na osnovi velikosti, poleg razporeditve materiala kateri absorbira zvok, je treba
vzeti v obzir kontrolo koristnih refleksnih površin ter se izogibati zakasnelih in s
tem škodljivih refleksij.

Zaradi ojačitve koristnega zvoka pri velikih oddaljenosti, pri čemer se pridobi
večja razumljivost govora, je potrebna primerna razporeditev in usmerjanje
refleksnih površin.

Pri večjih in kompleknejših prostorih bi bila vključitev strokovnjaka v veliko pomoč.

Neugodna razporeditev absorberjev

Ugodna razporeditev absorberjev

Ugodna razporeditev absorberjev

Ugodna razporeditev absorberjev
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Prostori skupine B

Prostori skupine B
Za razliko od zahtev prostorov skupine A, so za prostore
skupine B predpisana priporočila, katera omogočajo
govorno komunikacijo na majhni oddaljenosti, katera je
prilagojena namenu:

•  Prodajni prostori
•  Gostilne
•  Javni prostori in področja za javni prevoz
•  Bančna okenca, okenca prodaja kart, pozivni centri
•  Govorilnice v odvetniških in zdravstvenih prostorih
•  Svetovalne pisarne za prebivalstvo
•  Operacijske dvorane, prostori medicinske pomoči in rehabilitacijo, 

sobe za bolnike
•  Javne površine
•  Površine javnega prevoza
•  Čitalnice, knjižnice
•  Stopnišča, rastavni prostori z velikim prehodom ljudi

Pri prostorih skupine B, se ni nujno potrebno držati
nazivnih vrednosti odmevnega časa.

S povečanjem absorpcije zvoka se zmanjšuje skupni nivo
zvočnega tlaka kateri predstavlja motnjo, kot tudi odmevnega
časa. Zato se lahko uporabijo materiali kateri absorbirajo
zvok, materiali kateri močno nalegajo na površino ali instalacije. 
Absorberje zvoka je potrebno uporabiti v naslednjih
primerih:

1.  z vgradnjo dodatnega absorberja zvoka se doseže
     zmanjšanje nivoja zvočnega tlaka ∆L za najmanj 3 dB v
     razmerju do neobdelanega prostora. Pri tem že obstoječe
     ekvivaletne površine za absorbiranje zvoka v oktavnih
     območjih katere določajo nivo zvočnega tlaka, je treba
     najmanj podvojiti.

2.  stopnja absorpcije zvoka katera se lahko pričakuje vsled
     mer za absorbiranje zvoka, povprečje na površini prostora
     med srednjimi frekvencami oktavnega pasu 250 Hz do
     2.000 Hz ne presega vrednost 0,35. Višja absorpcija zvoka
     sicer ima svoj namen, vendar je potrebno preveriti
     njeno tehnično in ekonomsko upravičenost.
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Beležke



© Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH.
Nova izdaja Načrtovanje in gradnja, Januar 2017.   

Ta brošura je namenjena Vam, kot šolanim strokovnjakom.
Navedba in skiciranje morebitnih suhomontažnih del, ne veljajo
kot smernice za izvedbo, razen v primeru, če je to izrecno
navedeno.

Vsi podatki v tej brošuri, ustrezajo najnovejšim spoznanjem
tehnike in razvoja. Po naših najboljših močeh smo se potrudili,
da smo jih pripravili za Vas. Stalno se trudimo, da raziščemo
nove možnosti uporabe in izvedbe, zato so te navedbe
podvržene spremembam, za katere si pravico pridržujemo.
Zagotovite si najnovejšo izdajo te brošure in boste na tekočem
z najsodobnejšimi dognanji razvoja in tehnike. Pridržujemo si
pravico do tiskarskih napak.

RIGIPS proizvodi dosegajo po večini višje nivoje kvalitete, kot
to zahtevajo tehnične norme. RIGIPS izdelki so med sebojno
usklajeni. Usklajenost in kompatibilnost je potrjena preko naših
internih in tudi tujih zunanjih preizkusov. Vsi podatki v tej
brošuri so osnovani na dejstvu, da uporabljamo Rigips izdelke.
V kolikor v tej brošuri ni izrecno navedeno, potem ne moremo
sklepati, da je možna kombinacija z drugimi sistemi oziroma, da
lahko zamenjujemo komponente, razen če je za to predložena
garancija ali kako drugo jamstvo.

Upoštevajte, da so podlaga za naše poslovno sodelovanje, naši
splošni prodajni, dobavni in plačilni pogoji (AGBs), ki so izdani
v najnovejši izdaji. Naši splošni prodajni, dobavni in plačilni
pogoji (AGBs) so objavljeni na spletni strani http//
www.rigips.com ali pa Vam jih pošljemo na Vašo zahtevo. 

Veselimo se dobrega sodelovanja z Vami in Vam želimo, da
žanjete uspehe na Vaši poklicni poti z našimi sistemskimi
rešitvami.

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH



Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
Zentrale

Unterkainisch 24
8990 Bad Aussee, Österreich,

Tel. 03622/505-0
www.rigips.com
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