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Zvočna izolirnost 
betonskih in opečnih 
sten

V večini primerov se stene iz 
betona, porobetona in opečne 
stene s stališča zvočne izolaci-
je obravnava kot enojne stene. 
Zvočno izolacijo stene opiše 
zvočna izolirnost R, ki je defini-
rana z enačbo:

R= 10.log ( 
Iv

Ip
 )  dB  (1)

kjer je:
Iv - jakost zvoka, ki vpada na ste-
no (W/m²),
Ip - jakost zvoka, prepuščena 
skozi steno (W/m²).

Zvočna izolirnost R je odvi-
sna od frekvence zvoka. Katere 
lastnosti stene na posameznih 
frekvenčnih območjih prevladu-
joče vplivajo na zvočno izolirnost 
stene, je shematično predsta-
vljeno v diagramu na sliki 1.

Na spodnjem delu frekvenč-
nega spektra v območju reso-
nanc stene na zvočno izolirnost 
prevladujoče vpliva upogibna 
togost stene. 

Resonančne frekvence so v 
večini primerov pod 100 Hz, kar 
je spodnja meja merodajnega 
frekvenčnega območja v grad-
beni akustiki. Nad frekvenčnim 
območjem resonanc se zvočna 
izolirnost stene v razpršenem 
zvočnem polju določi z enačbo 
[1,2]:

R = 20 log ( 
pfm
r0c

) -5   dB (2)

kjer je :
f - frekvenca zvoka (Hz),
m - masa na enoto površine ste-
ne (kg/m²)
r0 - gostota zraka (kg/m³)
c - hitrost zvoka v zraku (m/s).

Enačba (2) je t.i. masna for-
mula za steno v razpršenem 

zvočnem polju, kjer je prevladu-
joč vpliv mase.

Nad frekvenčnim območjem 
prevladujočega vpliva mase 
stene je odločilen t.i. pojav koin-
cidence. To je pojav, ko se sled 
ravnih zvočnih valov ujame s 
prostimi upogibnimi valovi stene 
(slika 2): 

B - upogibna togost stene (Nm²),
c - hitrost zvoka v zraku (m/s). 

Stene, za katere je kritična 
frekvenca nizka, označimo kot 
toge, medtem ko stene z viso-
ko kritično frekvenco označimo 
kot gibke. V preglednici 1 so 
predstavljene značilne debeline 

Zvočna izolirnost betonskih, opečnih in 
lahkih montažnih sten 

Prenos zvoka skozi ločilne stene med prostori predstavlja enega od temeljnih problemov zvočne zaščite 
v stavbah. V prispevku je obravnavana zvočna izolirnost značilnih masivnih in lahkih montažnih sten ter 

pogoji, ki vplivajo na njihovo zvočno izolirnost. Podan je osnovni opis zvočnoizolacijskega obnašanja enojnih 
in večslojnih sten, značilnosti posameznih vrst sten s stališča zvočne zaščite ter vpliv stranskega prenosa 

zvoka. Izpostavljene so posebnosti posameznih vrst sten, na katere je potrebno biti posebej pozoren.

Slika 1: Shematična predstavitev odvisnost zvočne izolirnosti enojne stene 
od frekvence zvoka

Slika 2: Koincidenca ravnih 
zvočnih valov in prostih  
upogibnih valov stene

Pri kateri frekvenci bo prišlo 
do koincidence, je odvisno od 
mase in togosti stene ter od 
kota, pod katerim zvok vpada na 
steno. Za zvočno izolirnost ste-
ne je najpomembnejša najnižja 
koincidenčna frekvenca, kjer je 
padec zvočne izolirnosti največji. 
Najnižja koincidenčna frekvenca 
se imenuje kritična frekvenca in 
je določena z enačbo [1,2]:

fcr=  c2 rs

2p B
Hz (3)

kjer je:
rs - masa na enoto površine ste-
ne (kg/m²),

nekaterih običajnih gradbenih 
materialov ter njihova razvrstitev 
glede na kritično frekvenco [2].

Pri kritični frekvenci se zvočna 
izolirnost zmanjša. Kolikšno bo 
zmanjšanje zvočne izolirnosti, 
je odvisno od mase, upogibne 
togosti in dušenja upogibnega 
valovanja stene. Nad kritično 
frekvenco zvočna izolirnost s 
frekvenco spet narašča, in sicer 
9 dB/oktavo.

Za doseganje dobre zvočne 
izolirnosti enojne stene je po-
trebno, da se kritična frekvenca 
stene ne nahaja na frekvenč-
nem območju zvoka, ki je v 
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gradbeni akustiki opredeljeno 
kot merodajno, in sicer med 100 
Hz in 3150 Hz. Iz izraza za kri-
tično frekvenco (3) se vidi, da 
se kritična frekvenca stene z 
naraščanjem upogibne togosti 
znižuje. Če torej povečujemo de-
belino stene, se upogibna togost 
povečuje, kritična frekvenca ste-
ne pa se znižuje. Iz preglednice 
1 lahko ugotovimo, da se bo 
kritična frekvenca pomaknila v 
merodajno frekvenčno območje, 
če se pri togih stenah iz betona, 
porobetona ali opeke navedene 
značilne debeline zmanjšajo. 
Za gibke stene pa velja ravno 
obratno, in sicer se bo kritična 
frekvenca pomikala v merodaj-
no frekvenčno območje, če se 
bodo navedene značilne debeli-
ne plošč povečale.

Za stene iz betona, porobe-
tona in za opečne stene so s 
stališča kritične frekvence pro-
blematične manjše debeline 
sten, ki pa se kot samostojne po 
navadi uporabljajo le v primerih, 
kjer ni posebnih zahtev za zvoč-
no izolacijo, kot npr.: za predelne 
stene med sobami v istem sta-
novanju ipd. Večji problem pred-
stavlja odziv takšnih sten pri 
kritični frekvenci, če z njimi oblo-
žimo debelejše masivne stene z 
namenom povečati toplotno izo-
lacijo: npr.: obložitev betonske 
stene med stanovanji s slojem 
porobetona ipd. Skupna zvočna 
izolirnost takšne stene se zaradi 
resonančnega odziva obloge pri 
kritični frekvenci glede na stanje 
pred oblaganjem zmanjša. 

Poseben problem pred-
stavlja resonančni odziv pri 
kritični frekvenci v primerih 
stranskega prenosa zvoka pre-

ko betonskih, porobetonskih 
in opečnih sten z debelinami, 
manjšimi od tistih v preglednici 
1, kar bo predstavljeno v nada-
ljevanju prispevka.

Za večino primerov beton-
skih, porobetonskih in opečnih 
sten je opisani model prenosa 
zvoka skozi enojno homogeno 
pregrado zadovoljiv, pri čemer 
pa morajo biti izpolnjeni neka-
teri dodatni pogoji. Pri stenah iz 
porobetona je npr. potrebno po-
robeton ometati, v nasprotnem 
primeru bi sicer zaradi velike 
vsebnosti votlin v materialu ob-
stajala možnost neposrednega 
prenosa zvoka preko votlin, kar 
bi bistveno zmanjšalo zvočno 
izolirnost glede na pričakovane 
vrednosti po prej opisanem mo-
delu prenosa zvoka. Enako velja 
za stene iz opečnih zidakov, kjer 
bi brez ometavanja obstajala 
možnost neposrednega preno-
sa zvoka preko nezapolnjenih 
špranj med zidaki. Bistveno na 
zvočno izolirnost sten iz opečnih 
zidakov, porobetonskih blokov 
ali betonskih blokov vpliva tudi 
kvaliteta zapolnitve votlin med 
zidaki. Primer kvalitetne zapolni-
tve votlin med opečnimi zidaki je 
predstavljen na sliki 3.

Preglednica 1 - razvrstitev nekaterih običajnih gradbenih materialov glede 
na kritično frekvenco pri značilnih debelinah (orientacijske vrednosti) 

Material Toge stene, (fcr ≤ 200 Hz) Gibke stene (fcr ≥1600 Hz)

Značilna 
debelina (mm)

fcr 
(Hz)

Značilna 
debelina (mm) 

fcr 
(Hz)

Beton 150 ~ 110

Porobeton 250 ~ 140

Opeka 190 ~ 90

Mavčnokartonske 
plošče

12,5 ~ 3150 

Vezane plošče 6 ~ 3050

Jeklo 2 ~ 6110

Steklo 6 ~ 2000

Slika 3: Kvaliteta zapolnitve med-
prostorov med opekami z malto 
bistveno vpliva  na zvočno izolirnost 
opečne stene

Slika 4: Vpliv votlin in sten med votlinami v opečnih votlakih na prenos 
zvoka skozi opečno steno

Slika 5: Vpliv votlin in sten med votlinami v opečnih votlakih na prenos zvoka

Pri stenah iz opečnih votla-
kov je potrebno biti pozoren še 
na dejstvo, da se opečni votla-
ki na prenos zvoka ne odzivajo 
vedno podobno kot homogen 
material. Na prenos zvoka sko-
zi opečno steno zelo vpliva obli-
ka in velikost votlin ter oblika in 
debelina sten med votlinami. 
Na sliki 4 sta predstavljeni dve 
značilni strukturi opečnih votla-
kov.

Na sliki 5 je predstavljen vpliv 
neugodne strukture opečnega 

votlaka z manjšo togostjo na 
prenos zvoka skozi steno [4]

Jasno se vidi, da je zvočna 
izolirnost bistveno manjša od 
pričakovane na frekvenčnem 
območju nad okoli 500 Hz. Še 
posebej je izrazit padec zvočne 
izolirnosti v frekvenčnih pasovih 
s srednjima frekvencama 1250 
Hz in 1600 Hz, kar je posledi-
ca stoječega valovanja zidakov 
pri prenosu zvoka skozi opečno 
steno [3,4]. Pri opečnih votlakih 
s strukturo, kot je predstavljena 
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na sliki 5, vendar z debelejši-
mi stenami med votlinami, je 
zmanjšanje zvočne izolirnosti 
manj izrazito kot v predstavlje-
nem primeru. 

Zvočna izolirnost lahkih 
montažnih sten

Zaradi problemov, povezanih 
z obtežbo v stavbah, zaradi ve-
čje fleksibilnosti in čistejše vgra-
dnje, se v mnogo primerih želi-
mo izogniti masivnim betonskim 
in opečnim stenam ter jih nado-
mestiti z lažjimi montažnimi ste-
nami iz tanjših slojev - plošč na 
podkonstrukciji. S seštevanjem 
zvočnih izolirnosti zaporednih 
tanjših slojev naj bi zagotovili 
zadosti veliko zvočno izolirnost 
večslojne lahke montažne ste-
ne. Čeprav je zaporedno sesta-
vljanje slojev na omenjeni način 
smiselno, pa je sklepanje na 
enostavno seštevanje zvočnih 
izolirnosti posameznih slojev na 
žalost napačno. Zaradi bližine in 
medsebojne povezanosti preko 
zvočnih mostov (skupna pod-
konstrukcija, povezanost slojev 
pri vpetju na robovih) sloji pri 
prenosu zvoka skozi steno vpli-
vajo drug na drugega. Stena kot 
celota torej niha kot sklopljeni 
nihajni sistem.

V praksi je najpogostejši pri-
mer dvojne stene iz dveh tanjših 
slojev z medprostorom med obe-
ma slojema, pri čemer sta oba 
sloja pritrjena na kovinsko ali 
leseno podkonstrukcijo (slika 6).

Za prenos zvoka preko med-
prostora je ključnega pomena 
resonanca sistema »masa (prvi 
sloj) - vzmet (medprostor) - masa 
(drugi sloj)«, ki se za pravokotni 
vpad zvoka določi z enačbo:

f0=                                       Hz  (4)

kjer je:
r0 - gostota zraka (kg/m³), 
c0 - hitrost zvoka v zraku (m/s), 
d - širina medprostora (m) 
m1‘‘ , m2‘‘ - masi na enoto površi-
ne obeh slojev (kg/m²).

Pod resonančno frekvenco fo 
takega nihajnega sistema niha-

ta oba sloja stene skladno, kar 
pomeni, da se stena obnaša kot 
enojna stena s skupno maso 
(m1‘‘ + m2‘‘). Zvočna izolirnost 
stene na tem frekvenčnem ob-
močju torej narašča 6 dB/okta-
vo. Pri resonančni frekvenci se 
zvočna izolirnost stene opazno 
zniža. Nad resonančno frekven-
co začne zvočna izolirnost pre-
grade naraščati 18 dB/oktavo, 
in sicer vse do frekvenčnega ob-
močja resonance medprostora 
med obema slojema. Resonan-
ce medprostora so pri frekven-
cah:

fn=  c
2d  . n   Hz (5)

kjer je:
c - hitrost zvoka v zraku (m/s),
d - širina medprostora (m)
n - naravno število.

Pri višjih frekvencah zvoka na 
zvočno izolirnost dvojne stene 
močneje vpliva tudi koincidenca 
obeh slojev dvojne stene ter pre-
nos zvoka preko podkonstrukcije.

Prenos zvoka skozi dvojno 
steno je sicer zelo kompleksen 
proces, ki ga ni enostavno opi-
sati, vendar pa za razumevanje 
mehanizma prenosa in za prak-
tično uporabo podani grobi opis 
zadostuje.

Iz navedenega sledi, da je pri 
izbiri sestave lahke montažne 
stene pomembno, da je reso-
nančna frekvenca (4) čim nižja, 
vsaj pod merodajnim frekvenč-
nim področjem, to je pod 100 
Hz. To se doseže z večjo maso 
obeh slojev in večjo razdaljo med 
slojema. Da se izognemo vplivu 
kritičnih frekvenc posameznih 

slojev, se posamezne sloje ne de-
beli, temveč se jih sestavi iz več 
podslojev. Da se izognemo vplivu 
prenosa zvoka preko podkon-
strukcije je najbolje, da se upo-
rabi dve ločeni podkonstrukciji, s 
čimer se praktično izniči prenos 
zvoka preko podkonstrukcije (pot 
A na sliki 6).

Da se poleg tega izognemo 
še vplivu resonanc medprosto-
ra (5), se v medprostor namesti 
zvočno absorpcijski material, to 
je po navadi mineralna volna. 
Detajl lahke montažne stene iz 
mavčnokartonskih plošč na ko-
vinski podkonstrukciji, kjer so 
upoštevane navedene usmeri-
tve, je prestavljen na sliki 7.

Tema meseca

Vpliv stranskega  
prenosa zvoka

Zvočna izolirnost po enačbi 
(1) se nanaša le na prenos zvo-
ka skozi steno. V kolikor preno-
su zvoka skozi steno pripišemo 
tudi stranski prenos zvoka preko 
sklopa konstrukcij, v katerega je 
vgrajena stena, govorimo o t.i. 
gradbeni zvočni izolirnosti stene 
R‘ in ovrednoteni gradbeni zvoč-
ni izolirnosti Rw‘.

Stranski prenos zvoka lahko 
bistveno poslabša zvočno izola-
cijo med prostori in lahko ustvari 
vtis nezadostne zvočne izolirno-
sti ločilne stene med prostori. V 
diagramu na sliki 8 je predsta-
vljen primer zvočne izolirnosti 
lahke montažne stene, če je ta 
postavljena na plavajoči estrih. 
Stranski prenos zvoka preko 
plavajočega estriha bistveno 
zniža zvočno izolirnost glede na 
vrednost, ki je bila za tako steno 
izmerjena v laboratoriju z zane-
marljivim stranskim prenosom 
zvoka. Lahke montažne stene je 
zato potrebno postaviti na nosil-
no ploščo, ne na plavajoči estrih 
(slika 7).

Slika 6:  Prenosi zvoka preko značilnih vrst dvojnih lahkih montažnih sten 
na skupni podkonstrukciji

1 r0
.c0

2 1 1
m1

” m2
”2p d +(              )

Slika 7: Dvojna stena z mavčno-
kartonskimi ploščami na ločenih 
kovinskih podkonstrukcijah, v med-
prostoru med mavčnokartonskimi 
ploščami je kamena volna

Na trgu je danes na razpolago 
več s stališča zvočne zaščite pre-
verjenih sistemov lahkih monta-
žnih sten z razpoložljivimi podat-
ki o zvočni izolirnosti, kjer pa ni 
vključen vpliv stranskega preno-
sa zvoka po vgradnji sten v stav-
bo. Govorimo o t.i. laboratorijskih 
vrednostih zvočne izolirnosti R in 
ovrednotene zvočne izolirnosti 
Rw, določenih po standardu SIST 
EN ISO 717-1 (2013).

Slika 8: Primerjava zvočnih izolirno-
sti lahke montažne stene, izmerjene 
v laboratoriju, in ko je bila postavlje-
na na plavajoči estrih v stavbi 

Kvalitativni opis vpliva stran-
skega prenosa zvoka za značilne 
kombinacije betonskih, opečnih 
in lahkih suhomontažnih sten je 
predstavljen na slikah 9 do 12.
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Sklep
Dobro zvočno izolirnost je z 

ustrezno zasnovo in projektnimi 
rešitvami ter z ustrezno izvedbo 
mogoče zagotoviti tako z masiv-
nimi kakor tudi z lahkimi monta-
žnimi stenami, tudi če je potreb-
no zagotoviti zelo velike vrednosti 
zvočne izolirnosti Rw‘, npr. preko 
60 dB. Potrebno je upoštevati 
merodajne značilnosti posame-
znih vrst sten, ki vplivajo na pre-
nos zvoka, kot so npr. resonanca 
sten pri kritični frekvenci, vpliv 
strukture opečnih votlakov na 
stoječe valovanje opečnih votla-
kov, vpliv nosilne podkonstrukci-
je in načinov pritrjevanja elemen-
tov lahkih montažnih sten ipd. 

Na zvočnoizolacijski učinek sten 
pa ne vpliva le prenos zvoka skozi 
stene, temveč je potrebno upo-
števati tudi stranski prenos zvoka 
preko sklopa konstrukcij, v katere-
ga je stena vgrajena. V tem smislu 
je potrebno razlikovati med ovre-

dnoteno zvočno izolirnostjo stene 
Rw, ugotovljeno v laboratoriju z za-
nemarljivim stranskim prenosom 
zvoka, ter ovrednoteno gradbeno 
zvočno izolirnostjo Rw‘ po vgra-
ditvi stene v stavbo, ki vključuje 
tudi stranski prenos zvoka preko 
sklopa gradbenih konstrukcij, v 
katerega je stena vgrajena. Stran-
ski prenos zvoka lahko bistveno 
vpliva na doseženo zvočno zaščito 
v stavbi, zato je potrebno njegov 
vpliv z ustreznimi projektnimi reši-
tvami čim bolj omejiti. 

Ne nazadnje je potrebno pose-
bej opozoriti na možne prenose 
zvoka preko različnih oslabitev, 
kot npr.: preko stika stene s fa-
sadnimi elementi, preko prebo-
jev za instalacije ipd. Omenjene 
oslabitve, ki so lahko posledica 
neustreznih projektnih rešitev ali 
pa nekvalitetne izvedbe, lahko 
bistveno znižajo doseženo zvoč-
no izolirnost stene po vgradnji v 
stavbo in s tem praktično izničijo 

Slika 9: Stranski prenos zvoka preko enake masivne stranske konstrukci-
je za primera lahke montažne ločilne stene in masivne ločilne stene med 
prostoroma

Slika 10: Stranski prenos zvoka preko lahke montažne stene pri masivni 
steni med prostoroma

Slika 11: Stranski prenos zvoka preko betonske ali opečne stene pri masiv-
ni ločilni steni med prostoroma

Slika 12: Stranski prenos zvoka preko stranske lahke montažne stene pri 
lahki montažni ločilni steni med prostoroma
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učinek ustrezno zasnovane se-
stave ločilnih sten in njihove po-
stavitve v sklop konstrukcij. G

Seznam uporabljene literature za 

članek je na voljo v uredništvu revije 

Gradbenik


