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POVZETEK 
 
 V strojnicah elektrarn običajno nastopajo visoke ravni hrupa. Glavni viri hrupa so pogosto 
sestavni deli turbin in generatorja. V termoelektrarni toplarni Ljubljana, je bila tovrstnemu 
hrupu izpostavljena zlasti komandna soba s standardnimi steklenimi stenami. Poleg tega je 
bil ta hrup tonske narave, s poudarkom na frekvenci 50 Hz in njenih višjih harmonikih. 
Zaradi potrebnega izboljšanja  izolacije predvidene nove steklene stene komandne sobe 
zaradi vpliva hrupa nizkih frekvenc, se je ta problem obravnaval drugače kot običajno, saj 
obstoječi standardi ne obravnavajo zvočno-izolacijskih  postopkov za frekvence, ki se 
nahajajo pod 100 Hz.  
Zato so bili za komandno sobo dimenzionirani in uporabljeni novi zvočno izolacijski 
materiali, da bi tako izboljšali njeno zvočno izolacijo in kot tudi izboljšali akustiko prostora 
komandne sobe.  
Izdelane so bile nove steklene stene iz posebnih večplastnih oken z dvojnim steklom, polnjenih 
z mešanico plinov Ar-SF6. Nove stene so bile dimenzionirane tako, da nudijo povprečno 
zvočno izolacijo 52 dB pri nazivni frekvenci 1 kHz, na območju nizkih frekvenc pri 50 Hz pa 
zvočna izolacija stekel presega 20 dB. Dodatno so bili na strop komandne sobe pritrjeni 
membranski in porozni absorberji ter stenski absorberji hrupa.  S tem se je dodatno povečala 
zvočna absorpcija območja nizkih in srednjih frekvenc in izboljšala akustika prostora. Tako 
smo hrup znižali v primerjavi s prejšnjim stanjem  za približno 10 dBA. Najpomembneje je, da 
smo močno znižali komponente nizkih frekvenc in s tem odpravili moteče nizkofrekvenčno 
brnenje. 
 
Ključne besede: elektrarna, komandna soba, izolacija hrupa nizkih frekvenc, zvočna izolacija. 
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1. UVOD     
 
Hrup v komandni sobi elektrarne TE-TOL je dosegal 65 dBA ter ga na nekateri delovnih 
mestih celo presegal. Komandna soba se nahaja med strojnico, v kateri so trije generatorji z 
močjo 114 MW, ter kotlovskim delom. Za zbrano delo nadzora v komandni sobi je potrebno 
mirno in akustično ugodno delovno  okolje. Skladno s slovensko zakonodajo raven hrupa zato 
ne sme presegati dovoljene vrednosti 55 dBA. Prisotne so bile tipične zelo nizke 
»elektrarniške« frekvence 50 Hz, 100 hZ in tudi višji harmoniki. Meritve pred sanacijo so 
pokazale, da bo potrebno prav temu posvetiti veliko pozornost, torej zmanjšanju komponent 
hrupa frekvenc 50 Hz in 100 Hz.  

Zvočna energija se je pretežno  prenašala skozi obstoječe steklene stene, ki so bile sestavljene 
iz Al profilov z vstavljenimi termopan« stekli debeline 4 mm, med katerima je bilo 16 mm 
zračnega prostora. Omenjena steklena stena je imela posebej pri nizkih frekvencah izrazito 
nezadostno zvočno izolacijo, zato smo se odločili za montažo posebnih steklenih sten. 
Obstoječa izolacijska sposobnost stekel je bila premajhna in ni presegala 25 dBA, pri čemer 
pri 50 Hz in 100 Hz ni presegla 12 dB. 

Dodatna slabost v smislu zvočne izolacije je bil del stropa na turbinski strani komandne sobe, 
kjer so ravni hrupa v strojnici visoke, dosegajo med  92 do 94 dB. Rezultati opravljenih 
meritev v komandni sobi so pokazali tudi na predolg odmevni čas, ki je presegel 3 sekunde, v 
frekvenčnih območjih med 50 Hz in 100 Hz pa so bila prisotna še akustično slabšalna stojna 
valovanja v prostoru. Akustika prostora je bila slaba, moteno je bilo medsebojno 
sporazumevanju med nadzorniki v komandni sobi.  
Pri načrtovanju sanacije je bila sprejeta še dodatna zahteva, da hrup načrtovane klimatske 
naprave oz prezračevanja ne sme presegati 45 dBA. 
 
 
2. MERITVE HRUPA ZA PREDVIDENO SANACIJO V KOMANDNI SOBI 
  
2.1. Meritve hrupa s ciljem znižanja hrupa v komandni sobi 
 
Izvedene so bile večkratne dolgotrajne meritve hrupa v komandni sobi kot imisijskem mestu, 
poleg tega so bile izvedene meritve hrupa na emisijskih mestih-virih hrupa v strojnici. S 
predvideno sanacijo hrupa naj bi se zmanjšal hrup na delovnih mestih v komandni sobi.  
 
2.2. Izboljšanje akustike v prostoru  komandne sobe 
 
Cilj je bil znatno izboljšati zvočno izolacijo komandne sobe oz reducirati hrup, ki prihaja iz 
strojnice v sobo ter izboljšati akustiko same komandne sobe. Zaradi prisotnosti tako nizkih 
frekvenc kot srednjih in višjih frekvenc, smo izbrali kombiniran sistem zvočne absorpcije, ki 
je sestavljen iz resonatorskih plošč in poroznih absorberjev kot je opisano v nadaljevanju.  
 
2.2.1. Resonatorske plošče ( absorpcijski paneli) 
 
Resonatorski absorpcijski paneli so izdelani iz lahkih plošč, ki se montirajo paralelno pod   
betonski strop na razdalji d. Te plošče se obnašajo kot masa, ki z zračno plastjo za ploščo 
deluje na principu masa-vzmet. Tak masno-vzmetni sistem ima določeno resonančno 
frekvenco, ki ustvari nihanje plošče pod vplivom zvočne energije in jo na ta način zmanjšuje. 
Resonančna frekvenca f0  takega absorberja je odvisna od njegove površinske mase m in 
razdalje d ter jo lahko izračunamo s pomočjo naslednje enačbe: 
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pri čemer je m gostota površine v kgm-2 in d razdalja med nihajočo ploščo in togim stropom v 
cm.  
Za razdaljo d je bila določena dodatna zahteva glede na neenakost oddaljenosti med ploščo in 
stropom 
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2.2.2. Porozni absorber 
 
Porozni del membranskega absorberja predstavlja 50 mm mineralne volne postavljene na 
resonančne plošče, s čemer razširimo frekvenčno delovanje absorberja okrog srednje 
frekvence 50 Hz. 
 
 
2.3. Izolacija oken 
 
Zvočna izolacija dvojnih oken je odvisna od tipa stekla, njegovih dimenzij ter prostora in 
medija med njima. Resonančna frekvenca fr sistema z zračnim prostorom med stekli je  
izražena kot sledi  
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pri čemer je: 
fr resonančna frekvenca v Hz 
dL razdalja med stekli v mm 
d1 in d2  debelina stekel. 
 
Pri  koincidenčni frekvenci se zvočna izolacija stekel občutno zmanjša. Koincidenčno 
frekvenco fc lahko izračunamo s pomočjo naslednje enačbe 
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pri čemer je d debelina stekla v mm in δ vpadni kot zvoka. Pri uporabi določenih plinastih 
zmesi, se te frekvence pomaknejo proti višjemu delu spektra.  
 
 
3 . ZNIŽANJE HRUPA – TEHNIČNE REŠITVE 
 
3.1. Membranski resonator (absorber) na stropu 
 
V vmesni prostor med resonatorsko ploščo in betonsko ploščo smo vstavili zvočno izolacijski 
material (steklena volna z debelino 50 mm in gostoto 25kg/m³) in tako dobili kombiniran 
membransko-porozni absorber, ki zmanjšuje hrup v širšem pasu s srednjo frekvenco 50 Hz.  
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Materiali membranskega resonatorja 
 
Glede na zahteve po poltogi plošči, elastičnem vpetju, ustrezni površinski gostoti in trdoti smo 
izbrali trdo mavčno kartonsko ploščo, armirano s steklenimi vlakni in ustrezno gostoto 
površine.  
 
Da lahko plošča vibrira pri želeni frekvenci, je potrebno ustrezno določiti dimenzije in način 
montaže. Optimalne dimenzije posamezne plošče so bile za dani primer 1200 mm x 800 mm. 
 
 
Montaža membranskega resonatorja 
 
Vsaka resonatorska plošča  je s tremi vijaki pritrjena na AB  ploščo na stropu. Vijaki so 
elastično vpeti v AB  ploščo in potekajo skozi luknjo v mavčno kartonski plošči, ter so na 
spodnji strani plošče zopet elastično vpeti-pritrjeni z gumijasto in jekleno krožnikasto 
podložko ter s samovarovalno matico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: Membranski in porozni absorber  
 
Razdalje med točkami, v katerih je vpeta resonatorska plošča presegajo 500 mm zato, da 
lahko plošča poljubno niha pod vplivom frekvence 50 Hz, na katero je uglašena.  
 
Vijaki omogočajo točno nastavitev razdalje med zgornjo AB ploščo in resonatorsko ploščo, ki 
v našem primeru znaša natančno 7,7 cm  Ker betonska plošča ni povsem ravna, je pri montaži 
treba paziti na enakomerno razdaljo med resonatorsko ploščo - membranskim absorberjem in 
AB ploščo.  
 
3.2. Porozni absorber izveden kot spuščen strop 
 
Zaradi zasnove spuščenega stropa in potrebe po izboljšanju akustike v komandni sobi, smo se 
odločili za poltrde absorpcijske plošče tip Armstrong z dobrim koeficientom absorpcije zvoka 
v območju srednjih in visokih frekvenc.  
Poleg tega smo na zgornjo stran Armstrong plošč dodali 30 mm debele večslojne, zvočno 
absorpcijske plošče tip Audiotec, da bi izboljšali debelino poroznega absorberja.  
Dodatne Audiotec plošče, ki so sestavljene iz treh plasti, različno gostih absorpcijskih 
materialov, premaknejo spekter absorpcije frekvenc proti nižjemu frekvenčnemu spektru. S 



 5

tem smo dosegli, da porozni stropni absorber učinkuje že od frekvence približno 200 Hz 
navzgor po celotnem frekvenčnem spektru.  
Plošče Audiotec so enakih dimenzij kot plošče Armstrong, in so bile pri montaži položene 
stikoma na plošče Armstrong. 
 
3.3. Porozni absorber na steni 
 
Na polkrožnem delu stene na strani kotlovnice so bile nad elektro omarami nameščene lesene 
vertikalne letvice, ki so služile kot zapolnitev prostora med omarami in stropom. Za letvicami 
se je nahajala jeklena pločevina, omenjena konstrukcija pa je imela slabo zvočno izolacijo za 
hrup, ki je iz kotlovnice preko sosednjih sten prodiral v komandno sobo.  
Na omenjeni prostor (dolžine približno 2 x 7 m in višine 0,8 m) smo namestili dodatno 
absorpcijsko površino, s tem smo izboljšali tako zvočno izolacijo kot estetski videz tega dela 
komandne sobe.  
Uporabili smo mehke zvočno absorpcijske plošče tip Audiotec ADP iz melaminske mase, ki 
se ponašajo z odlično zvočno absorpcijo srednjega in visokega frekvenčnega območja. Če jih 
lepimo na ustrezno podlago pa delujejo poleg absorpcije tudi kot učinkovit zvočni izolator. Z 
montažo mehkih absorpcijskih plošč v strop in na steno smo dosegli krajši odmevni čas 
znotraj komandne sobe in prispevali k boljši razumljivosti govornih frekvenc oz izboljšanju 
akustike prostora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2: Porozni stenski absorber 
 
 
3.4. Zvočno izolacijska steklena stena med komandno sobo in kotlarno 
 
Dve stekleni steni, ki sta služili nadzoru nad turbinsko in kotlovsko strojnico sta bili zvočno 
izolacijsko neustrezni, zato je bila izvedena zamenjava.  
Nove steklene stene so zvočno izolacijsko tako dimenzionirane, da nudijo zvočno izolacijo 
več kot 20 dB že pri problematični frekvenci 50 Hz. Nazivna vrednost zvočno izolacijske 
steklene stene pri 1000 Hz znaša 52 dB.  
 
Prenos hrupa skozi stekleno steno je predvsem odvisen od strukture in tipa stekla. Poleg tega 
je treba upoštevati tudi morebitno polnitev z zvočno absorpcijskim plinom, razdaljo med 
ploščama ter vpadni kot hrupa.   



 6

Poleg stekel je zelo pomemben tudi celoten okenski profil, skozi katerega hrup vstopa v 
komandno sobo. V tem primeru je izbrani aluminijasti profil sestavljen iz več lepljenih plasti. 
Lepljena struktura profila namreč onemogoča prenos hrupa in vibracij iz zunanje strani na 
notranjo stran steklene stene preko profila, pri togi zvezi bi se namreč  vibracije lahko izražale 
znotraj komandne sobe zopet kot hrup v zraku. Zvočna izolacija tovrstne stene (steklo v 
aluminijastem profilu) je zelo odvisna od kakovosti zatesnitve rege med steklom in profilom. 
Ustrezna je dvojna zasteklitev in zatesnitev s tesnilno maso za steklo, ki je odporna na 
staranje.  
Nadalje je bilo pri dimenzioniranju stekel potrebno upoštevati velikost posameznega stekla, 
da se tako izognemo resonančnim učinkom, ki slabšajo zvočno izolacijo. Prvotno je to 
pogojeno z dimenzijami stekel in razdaljo med njimi. 
  
Z ustreznimi akustičnimi izračuni smo izbrali primeren tip stekla. Nova steklena stena je 
dimenzionirana na povprečno zvočno izolacijo 52 dB s posebnim poudarkom na nizkih 
frekvencah (50, 100, 200 Hz). Zvočna izolacija Rw že pri frekvenci 50 Hz doseže približno 
20 dBA, nato pa se postopoma povečuje do vrednosti 52 dB v srednjem in visokem 
frekvenčnem območju. Zunanje večplastno laminatno steklo je debeline 15 mm, notranje pa 
10 mm. Vmesni prostor med stekli, ki znaša 26 mm, je polnjen z mešanico plinov Ar-SF6, ki 
povzročijo, da se resonančna in koincidenčna frekvenca stekel pomakneta v visoko 
frekvenčno območje.  
 
Montaža steklene stene 
 
Pri montaži steklene stene je bilo zahtevano, da se celotna steklena stena elastično vpne na 
obstoječo betonsko konstrukcijo. Na zgornji strani Al profila steklene stene  je bil izveden 
suhomontažni strop, kot podaljšek AB plošče. Suhomontažni strop je sestavljen iz več plasti 
mavčno kartonskih plošč z vmesnim polnilom večplastne poliuretansko -svinčene plošče tip 
Noisedamp. Z uporabo kombinacije mavčno kartonskih in poliuretansko-svinčenih plošč tip 
Noisedamp ( SLO-proizvod), smo dosegli zahtevano zvočno izolacijo tudi v problematičnem 
nizkofrekvenčnem področju, čeprav nad stekleno steno ni bilo klasične AB stropne plošče.  
 
 

 
 
Slika 3: Steklena stena 
 
Celotna steklena stena, bočni betonski steni in suhomontažni mavčno kartonski strop morajo 
biti medsebojno elastično povezani, zato je bil uporabljen vmesni 3-5 mm sloj silikonske 
gume, ki je odporna na staranje, hkrati pa preprečuje prenos vibracij med posameznimi, z 
gumo ločenimi gradbenimi elementi. Preprečitev prenosa vibracij je nujna, da se prepreči 
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prenos vibracij iz betonske konstrukcije na stekla, ki bi lahko nato na principu membranskega 
efekta znova  oddajala hrup v notranjost komandne sobe. 
Gumijasti izolacijski sloj je bil zato nameščen po celotni širini okenskega aluminijastega 
profila, preostanek zračne rege med aluminijastim profilom in betonsko konstrukcijo pa je bil 
pazljivo zapolnjen s tesnilno vrvico iz pletiva steklenih vlaken in dodatno trajno zatesnjen z 
elastičnim kitom po zunanjih robovih Al profilov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4: Detajl kjer se aluminijski okvir stika s steno 
 
Zaradi vibracij, ki so močno prisotne, ni dovoljena trdna (vijačna) povezava steklene stene z 
betonsko konstrukcijo komandne sobe.  
Ko se trajno elastični kit  v celoti posuši, se odstranijo začasne vijačne povezave, odprtine za 
vijake pa se zapolnijo z gumijastim materialom in trajno elastičnim kitom.  
 
 
3.5. Končni izgled komandne sobe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 5: Komandna soba 
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4. ANALIZA REZULTATOV 
 
Tabela 1 prikazuje rezultate meritev pred in po akustični obdelavi z novimi stenami in 
meritvami zvočne absorpcije. Znatno se je zmanjšala raven zvočnega tlaka komponent 50 Hz 
in 100 Hz,  tako da prej prisotnih motečih frekvenc 50 in 100 Hz praktično ni več zaznati.  
 
Tabela 1 

 

 
 
Iz rezultatov je razvidno, da se je hrup v komandni sobi zmanjšal od 5 do 10 dBA.  
Opravljene kontrole meritve hrupa po sanaciji so pokazale, da smo v celoti odstranili moteče 
komponente hrupa frekvenc 50 Hz in 100 Hz.  
Zmanjšal se je tudi učinek stojnega valovanja, ki je bil še posebej izrazit pred sanacijo hrupa  
komandne sobe.  
Poleg dosežene zvočne izolacije komandne sobe smo bistveno izboljšali akustiko komandne 
sobe in s tem izboljšali slišno-govorno razumljivost med delavci-nadzorniki v komandni sobi.  

Raven zvočnega tlaka 
(dBA) 

 
Merilne točke - 
delovno mesto Pred 

obdelavo 
Po obdelavi 

Strojnik kotla 1 63 54 
Strojnik termične 
priprave vode 

63 55 

Strojnik parne 
turbine 1 

64 54 

Stikalničar 63 55 
Strojnik kotla 2 62 54 
Strojnik kotla 3 63 53 
Sredina sobe 63 58 


