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O knjižici

Okoljski hrup

Pred vami je posodobljena različica knjige Hrup v okolju, v kateri so nekatera poglavja
posodobljena z aktualnimi podatki, nekatera pa razširjena z informacijami, ki so
pomembne za slovenske uporabnike.
Peter Dolenc

Knjižica obravnava problematiko okoljskega hrupa – npr. hrup z gradbišč, cest, železnic,
letališč in zabavišč. Vsebinsko ne pokriva gradbene akustike, gradbenih vibracij ali
hrupa zaradi hišnih opravil, prav tako pa ne pokriva odziva ljudi na vibracije, niti ne
obravnava meritev industrijskega hrupa. Za podrobnejše informacije s tega področja se
obrnite na vašega zastopnika Brüel&Kjaer (IMS d.o.o, Cesta Ljubljanske brigade 23a,
Ljubljana, info@ims.si ).
V knjižici želimo predstaviti pregled standardov, dobre prakse in uveljavljenih metod
vrednotenja, ne moremo pa pokriti vseh področij povezanih s hrupom. Podrobnosti v
zvezi slovenskimi predpisi o hrupu so na voljo na domači strani Agencije RS za okolje
http://www.sigov.si/mop/.
Pri Brüel&Kjaeru bi se radi zahvalili DGMR Consulting Engineers bv, Hag, Nizozemska,
za pomoč pri tekstu in ilustracijah v podpoglavjih Širjenje okoljskega hrupa in
Računanje okoljskega hrupa (modeliranje hrupa).
Vsebina je se od originalne razlikuje po tem, da je posodobljena z informacijami
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Predstavitev

Kar nekaj odmevnih novic, vloženega napora in finančnih sredstev je povezanih s
problematiko okoljskega hrupa s katero se vsakodnevno srečujemo.
Okoljski hrup je problem, ki ni omejen z državnimi mejami, vendar se ga posamezne
države lotevajo na precej različne, bolj ali manj učinkovite načine. Pristop je odvisen od
kulture, ekonomije ter nacionalne okoljske politike. Motečemu vplivu hrupa se ni
mogoče izogniti niti tam, kjer se izvajajo nadzor, vrednotenje, regulacija in ukrepi za
zmanjšanje širjenja hrupa v okolje. Tipičen primer za to je hrup prometa. Avtomobilska
industrija je namenila ogromna sredstva za razvoj tišjih vozil in pri tem dosegla
zavidljive rezultate, saj so nova vozila v povprečju za do 10dB tišja kot starejša. Na
žalost pa se je izkazalo tudi, da na celotno zmanjšanje obremenitve zaradi hrupa
prometa to nima omembe vrednega učinka, saj se je istočasno s pozitivnimi učinki
tišjih vozil povečevala količina vozil na cestah in s tem izničila napredek. Raven hrupa
se je celo malenkostno povečala in izdelava tišjih vozil je samo eden od pomembnih
korakov za zmanjšanje obremenitve s hrupom, ki pa problema ne odpravlja.
V svetu še ni natančnih ocen kakšne so finančne posledice onesnaženja s hrupom,
vendar se zavest o resnosti problema odraža v sprejemu dokumentov, imenovanih
»Green paper«, ta obravnava politiko hrupa v Evropski uniji (1996), in Direktive
2002/49/EC.
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Iz raziskave, predstavljene v »Zeleni Listini«, izhaja, da 20% populacije (80 milijonov
ljudi) EU trpi zaradi nesprejemljivo visoke ravni hrupa, ki moti počitek in na različne
načine vpliva na zdravje, dodatnih 170 milijonov prebivalcev Evrope pa živi na
področjih, kjer je hrup moteč predvsem podnevi. Okoljski hrup s finančnega vidika
predstavlja od 0.2 do 2 % bruto domačega produkta, ki v absolutnih številkah
predstavlja ogromne zneske.

Zaščita pred okoljskim hrupom
Programi za zmanjšanje obremenitve s hrupom se med posameznimi državami močno
razlikujejo. Zakonski predpisi, tehnike in metode, pa tudi politični cilji so različni. Ne
glede na omenjene razlike obstajajo skupni cilji, ki jim pri svojem delu sledijo vsi, ki se
pri svojem delu srečujejo s problematiko hrupa.
Cilji so povezani z:
• načrtovanjem in razvojem novih stanovanjskih območij, industrijskih
kompleksov, avtocest, letališč ipd. in
• reševanjem pritožb prebivalcev med samim postopkom načrtovanja, kot tudi s
kasnejšim ocenjevanjem sprejemljivosti izvorov hrupa v določenem okolju
(industrijski obrati, zabavišča, letališča, trase avtocest in železnic itd.) v skladu z
normativi in nacionalno zakonodajo.
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Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z načrtovanjem posegov v okolje, so v okviru svojih nalog
dolžni izdelati oceno vplivov na okolje, ki obsega predvsem naslednje aktivnosti:
•
•
•
•
•
•
•

Izvedbo meritev na terenu;
Oceno hrupa specifičnega izvora (vir hrupa);
Izračun pričakovane ravni hrupa;
Izdelavo simulacije obremenitve okolja zaradi posega v prostor (karta hrupa);
Informiranje prizadetih prebivalcev in širše skupnosti;
Izdelavo baze podatkov za sprotno in kasnejšo rabo;
Sodelovanje pri strokovnih razpravah o možnih rešitvah.

Omenjene naloge so glede na razširjenost in pomen t.i. onesnaženja s hrupom lahko
zelo zahtevne, zato je pomembno natančno poznavanje problematike, ne samo z
vidika stroke, ampak tudi s strani prebivalcev in tistih, ki sprejemajo odločitve glede
okoljskega hrupa.
Brošura pred vami je napisana prav za vse, saj vsebina izpostavlja probleme s katerimi
se srečujemo pri iskanju možnih rešitev, povezanih s hrupom v naravnem in
življenjskem okolju. Na žalost nas omejitev prostora ovira, da bi se poglobili v
specifične teme. Ne moremo npr. pokriti nacionalne zakonodaje v podrobnosti,
potrudili pa se bomo, da osvetlimo najbolj aktualne teme. Priporočamo, da se za
dodatna vprašanja ali pojasnila obrnete na vašega predstavnika Brüel&Kjaer v Sloveniji.
8
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Kaj je zvok?
Kaj je zvok?

Zvok je definiran kot sprememba zvočnega tlaka, ki ga je človeško uho sposobno
zaznati. Širjenje zvoka po zraku je podobno učinku domin, le da so pri zvoku molekule
tiste, ki svojo energijo prenašajo na sosednje molekule in s tem povzročijo zgoščine in
razredčine v valu, ki se širi od izvora navzven. Hitrost širjenja zvoka v mediju je odvisna
od snovi v kateri se širi, in od temperature. V zraku je hitrost zvoka približno 340 m/s in
se z višanjem temperature povečuje približno za 0,6 m/s na 1°C. V tekočinah in trdnih
snoveh je hitrost širjenja večja – 1500 m/s v vodi in 5000 m/s v jeklu.

Značilne ravni zvoka
V primerjavi s statičnim zračnim tlakom (105 Pa) so slišne spremembe zvočnega tlaka
zelo majhne in se nahajajo v razponu od 20μPa (20 x 10-6 Pa) do 100 Pa.
20 μPa sovpada s pragom zaznavanja zvoka povprečnega, zdravega človeka in ga zato
imenujemo prag slišnosti. Zvočni pritisk približno 100Pa je tako velik, da že povzroča
bolečino in se zato imenuje prag bolečine. Razmerje med tema skrajnima vrednostma
je milijon proti ena.
Neposredna uporaba linearnega merila (v Pa) pri merjenju zvočnega tlaka nas pripelje
do velikih in nepreglednih številk. Dokazano je, da se človeško uho na spremembo
zvočnega tlaka ne odziva linearno, pač pa logaritemsko. Iz tega razloga je vrednosti
ravni zvoka primerneje izraziti kot logaritemsko razmerje med izmerjeno in referenčno
vrednostjo. Tako izraženo logaritemsko razmerje imenujemo decibel (dB). Prednost
uporabe dB je jasno vidna v ilustraciji na naslednji strani. Na sliki je na levi strani
barometrskega stolpca prikazana linearna skala (μPa), na desni pa logaritemska (dB).
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Logaritemska skala ima najnižjo vrednost 0 dB, ki je enaka pragu slišnosti (20μPa) in
sega do vrednosti 130dB za prag bolečine (~ 100 Pa).
Človeško uho ima zelo velik razpon zaznavanja spremembe zvočnega tlaka – v pascalih
je to razmerje milijon proti ena, zato enota dB omogoča obvladljivost velikih številk.

RAVEN
ZVOCNEGA
TLAKA

ZVOČNI
TLAK
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Zvok smo definirali kot spremembo zvočnega tlaka, ki ga lahko zazna človeško uho.
Število sprememb pritiska na sekundo imenujemo frekvenca in jo merimo v Hertz–ih
(Hz). Normalen sluh zdrave mlade osebe pokriva območje od 20 Hz do 20.000 Hz
(20kHz).
Omenili smo že izredno sposobnost človeškega ušesa za prilagoditev različnim jakostim
zvoka, ki segajo od praga slišnosti pri 0 dB do praga bolečine pri 130 dB in več.
Podvojitev zvočnega tlaka je v logaritemski skali enaka 6 dB, česar pa subjektivno ne
zaznavamo kot podvojitev. Da bi spremembo občutili kot občutno povečanje, se mora
raven zvočnega tlaka spremeniti za 8 – 10 dB. Nazorno je to prikazano na spodnji sliki
(Najmanjša dojemljiva sprememba za človeško uho je okoli 1dB).
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Utežna frekvenčna krivulja ali krivulja frekvenčnega vrednotenja
Zaznavanje jakosti zvoka je močno frekvenčno odvisno. To pomeni, da je človeški sluh
manj občutljiv pri zelo nizkih in zelo visokih frekvencah. Za pravilno vrednotenje zvoka
morajo merilni instrumenti zvok zaznavati z enako (ali vsaj čim bolj podobno)
občutljivostjo kot človeško uho. V ta namen so bile uvedene t.i. utežene krivulje, ki
posnemajo občutljivosti človeškega ušesa v odvisnosti od frekvence in jakosti. V praksi
se največkrat srečujemo z A-uteženo krivuljo, označeno z dB (A), ki opisuje občutljivost
človeškega ušesa pri nižjih jakostih zvoka (med 20 dB in 90 dB).
Za visoke ravni zvoka je človeško uho frekvenčno manj odvisno, zato v območju nad
100 dB uporabljamo C-uteženo krivuljo. Obe krivulji sta prikazani na spodnji sliki.

13

Okoljski hrup

Seštevanje in odštevanje ravni zvoka

Seštevanje zvočnih ravni
Kadar je bil neodvisno izmerjen več kot en zvočni vir in nas zanima njihova skupna
vrednost, jih moramo sešteti. Ob dejstvu, da je decibel logaritemska vrednost, navadno
seštevanje ne pride v poštev.
Eden od načinov kako seštevati dB je, da posamezne dB vrednosti najprej pretvorimo v
linearne vrednosti, jih seštejemo in ponovno logaritmiramo. Kako to izračunamo, je
prikazano s pomočjo naslednjega izraza:

L p _ skupni

LP 2
LP 3
LPn
 L10P1
10
10
= 10 * log10 + 10 + 10 + .... + 10 10
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Pri seštevanju si namesto z računanjem lahko pomagamo tudi s krivuljo, ki je prikazana
spodaj skupaj z opisom postopka:

1. Izmerimo raven zvočnega tlaka vsakega posameznega, ločenega vira (L p1 , L p2 ).
2. Poiščemo razliko (ΔL) med izmerjenima vrednostma: (L p2 - L p1 ).
3. Rezultat (razliko dB) poiščemo na abscisni (x) osi grafa. Sledimo navpičnemu
pomiku navzgor dokler ne dosežemo krivulje. V točki, kjer navpičnica seka
krivuljo odčitamo vrednost na ordinatni (y) osi.
4. Odčitano vrednost na y osi označeno z L+ dodamo k vrednosti glasnejšega vira
L p2 . Tako dobljena vrednost predstavlja vsoto dveh ločenih virov.
5. Če so prisotni trije ali več virov, je potrebno korake od 1 do 4 ponoviti večkrat,
le da drugič uporabimo za seštevek nov vir in v prejšnjem koraku dobljeno
vsoto.
Kadar dva vira delujeta z enako jakostjo (ΔL = 0, slika našnji
prej
strani) se raven
zvočnega tlaka poveča za 3 dB, kar neposredno izhaja tudi iz grafa. V primeru, da je
15
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razlika med dvema izmerjenima vrednostma več kot 10 dB, lahko nižjo izmerjeno
vrednost zanemarimo.
Odštevanje zvočnih ravni
Večkrat se pojavlja tudi zahteva po odštevanju hrupa ozadja ali obstoječega hrupa od
skupne izmerjene vrednosti zvočne ravni. Popravek je mogoč, če odštejemo hrup
ozadja (L p,ozadje ) od celotne vrednosti hrupa (L p, skupni ) z izrazom:
LPozadje
 LPskupni
L p _ rezultat = 10 * log10 10 − 10 10








Namesto matematičnega izraza lahko za poenostavitev uporabimo krivuljo, prikazano
spodaj. Če je razlika ΔL manjša od 3 dB, potem je raven hrupa ozadja previsoka za
natančno meritev. Prave ravni hrupa v tem primeru ni mogoče določiti s potrebno
natančnostjo vse dokler se hrup ozadja ne zmanjša, če pa je razlika več kot 10 dB, lahko
hrup ozadja zanemarimo.
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Vrste hrupa
Hrup ni le hrup

Doma in na delovnem mestu smo pogosto izpostavljeni hrupu, ki ga povzročajo
naprave za prezračevanje ali ogrevanje in ga komaj zaznamo, saj ne vsebuje
poudarjenih tonov. Razlog za to je neprekinjeno in enakomerno delovanje. Na
prisotnost hrupa postanemo pozorni ali pa nas prične motiti šele, ko vir preneha
delovati ali se v njem pojavi poudarjen - dominanten ton. Značilnost našega sluha je
prepoznavanje informacij v zvoku, ki ga slišimo. Zvočne informacije, ki jih ne
potrebujemo ali ne želimo, dojemamo kot hrup. Značilnost zvoka, ki nas pripravi do
poslušanja in vzbudi našo pozornost pa so toni ali spremembe v ravni zvoka. Bolj ko je
ton izrazit ali sprememba nenadna, bolj je hrup opazen.
Ob merjenju hrupa je potrebno vedeti s kakšno vrsto hrupa imamo opravka, da lahko
določimo parametre za meritev, izberemo pravo opremo in primeren čas trajanja
meritve. Pogosto lahko zaznamo moteč vpliv hrupa še preden meritev opravimo,
analiziramo in dokumentiramo.

Stalen ali neprekinjen hrup
Takšen hrup nastaja pri delovnih strojih, ki
delujejo neprekinjeno in enakomerno. Takšni
viri so: ventilatorji, črpalke in druge procesne
naprave. Za določitev ravni obremenitve je
dovolj že nekaj minutna meritev z ročnim
merilnikom hrupa, če je prisotnost
poudarjenih tonov očitna ali če hrup vsebuje nizke tone, pa je priporočljiva frekvenčna
analiza. Frekvenčni spekter, kot rezultat frekvenčne analize, bo v pomoč tudi pri
kasnejši analizi lastnosti vira, izdelavi poročila ali morebitni sanaciji vira.
17
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Občasni hrup
Takšen hrup je posledica virov, ki delujejo ciklično; npr. vožnja mimo ali prelet letala.
Skupna lastnost naštetih virov je hitro zmanjšanje in povečanje ravni hrupa. Merjenje
prekinjajočega hrupa poteka po istem
postopku kot merjenje stalnega hrupa, le da
je tu potrebno zabeležiti čas trajanja
posameznega
dogodka.
Dogodek
predstavlja npr. prelet letala ali zvok
avtomobila ob vožnji mimo nas. Da bi
izmerili hrup dogodka kot parameter
meritve, uporabimo raven izpostavljenosti
hrupu (SEL), ki združuje čas trajanja dogodka in nivo hrupa v eno vrednost. Namesto
SEL lahko uporabimo tudi najvišjo RMS raven zvočnega tlaka L Max . Za zanesljivo oceno
povprečne vrednosti je potrebno opraviti večje število ponovitev podobnega dogodka.

Impulzni hrup
Impulzni hrup se pojavlja kot posledica
udarcev ali eksplozij. Tipični primeri so: stroj
za zabijanje pilotov, udarna stiskalnica ali
uporaba strelnega orožja. Tovrsten hrup ima
kratek čas trajanja, začetek delovanja hrupa
pa je nenaden. Njegov učinek je največkrat
veliko bolj moteč, kot bi to pričakovali, glede
na izmerjeno raven zvočnega tlaka. Eden od
načinov določitve impulznega karakterja
hrupa je lahko razlika nivojev hrupa,
izmerjenih z dinamiko hitro in počasi. Razlika v uporabljeni dinamiki je prikazana na
sliki desno. Pomemben podatek za vrednotenje tovrstnega hrupa je število ponovitev
na sekundo, uro ali dan, kar je prav tako potrebno zabeležiti.
18
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Poudarjeni toni
Moteče tone ustvarjajo naprave z vrtečimi deli, kot so motorji, menjalniki, ventilatorji
in črpalke. Neuravnoteženost in ponavljajoči udarci povzročajo vibracije, ki se preko
ohišja prenesejo v okolje in so slišni kot toni. Pulzirajoča tekočina ali plin prav tako
ustvarjata poudarjene tone, ki nastanejo kot posledica izgorevanja ali omejenega
pretoka tekočin. Poudarjene tone lahko
prepoznamo subjektivno s poslušanjem ali
objektivno s pomočjo frekvenčne analize v frekvenčnem spektru poiščemo ton
(frekvenčni pas), ki bistveno odstopa od
sosednjih dveh pasov. Kriteriji so različni in
se spreminjajo glede na spoznanja zdravstvene in tehnične stroke. Preprosta ocena pa
je, da o poudarjenm tonu govorimo mora biti razlika med sosednjimi pasovi večja ali
enaka 5 dB. Trajanje poudarjenega tona je prav tako pomembno in mora biti ob
meritvi zabeleženo.

Nizko frekvenčni hrup
Nizko frekvenčni hrup ima zelo veliko
akustično energijo v frekvenčnem pasu od 8
do 100 Hz. Tovrsten hrup je značilen za
velike dizelske motorje na vlakih, ladjah ali
v elektrarnah. Hrup nizkih frekvenc je zelo
težko dušiti in se hitro širi v vseh smereh
zato je lahko slišen v oddaljenosti tudi več kilometrov. Nizko frekvenčni hrup je bolj
moteč kot pa bi pričakovali glede na A-uteženo raven zvočnega tlaka. Razlika med Auteženo in C- uteženo ravnjo je posledica nizkofrekvenčnih komponent v frekvenčnem
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spektru obravnavanega hrupa. Za oceno slišnosti nizkih frekvenc frekvenčni spekter
primerjamo s krivuljo praga zaznavanja zvoka (N- krivulja). Infrazvok ima močno
poudarjene komponente frekvenčnega spektra v območju pod 20 Hz in ga občutimo
bolj kot zvočni pritisk in manj kot hrup. Ocena vpliva infrazvoka je še v fazi preverjanja
in trenutno še ni pokrita z mednarodnim standardom.
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Širjenje hrupa v okolju
Kako glasen je 10-tonski tovornjak? Odgovor ni tako enostaven, saj je rezultat odvisen
od oddaljenosti in od tega ali smo pred ali za oviro. Rezultati meritev se zaradi naštetih
in še mnogo drugih dejavnikov lahko med seboj razlikujejo za več deset decibelov,
četudi vir ostane nespremenjen. Da bi lažje razumeli, zakaj pride do odstopanj,
moramo upoštevati širjenje hrupa po zraku in način kako potuje do sprejemnika.

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na širjenje hrupa so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vrsta vira (točkovni ali linijski),
oddaljenost od vira,
dušenje zvoka v zraku,
veter,
temperatura in temperaturni gradient,
ovire kot so npr. ograje in zgradbe,
dušenje hrupa na površini tal,
odboji,
vlaga in
padavine.

Da bi bili rezultati meritev in izračuni reprezentativni, je potrebno upoštevati zgoraj
omenjene dejavnike. Na kakšen način in v kolikšni meri bomo posamezen dejavnik
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upoštevali, je odvisno od veljavnih predpisov in standardov, ki jih pri vrednotenju
hrupa uporabljamo.

Vrste virov zvoka
Točkovni vir
V primeru, da so dimenzije vira v primerjavi z
razdaljo do poslušalca majhne, vir obravnavamo
kot točkovni. Takšna vira sta npr. ventilator ali
tovarniški dimnik. Zvočna energija se v tem primeru
širi v vse smeri enakomerno in s tem je raven
zvočnega tlaka na isti oddaljenosti iz katerekoli
smeri enaka. Ob podvojeni razdalji od vira, se raven
zvočnega tlaka zmanjša za 6 dB (navedeno dejstvo velja le v primeru, da dušenje zraka
in tal zanemarimo).

Za točkovni zvočni vir z ravnjo zvočne moči L w
(poglavje o parametrih hrupa v okolju in
terminologiji), ki se nahaja neposredno nad tlemi,
lahko ravni zvočnega tlaka (L p ), pri poljubni
razdalji (r, v metrih) od vira, izračunamo po
sledeči enačbi:
L p = L w – 20log 10 (r) – 8 dB
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Linijski vir
Če je širina vira v primerjavi z njegovo dolžino
majhna in je istočasno majhna tudi v primerjavi z
razdaljo do poslušalca, jo imenujemo linijski vir.
To je lahko en sam vir, kot je npr. dolga cev, po
kateri se pretaka turbulentna tekočina ali cev,
sestavljena iz velikega števila posameznih
točkovnih virov, ki hrup oddajajo istočasno.
Takšen vir je npr. kolona čakajočih avtomobilov
na zeleno luč semaforja.

Raven zvoka se širi v prostor cilindrično, kar
pomeni, da je nivo zvoka enak na vseh točkah, ki
so enako oddaljene od linije. Ob podvojitvi
razdalje bi se raven zvočnega tlaka zmanjšala za 3
dB, vendar ta trditev drži le v primeru, da dušenje
zvoka na tleh in v zraku zanemarimo. Za zvočni vir
z zvočno močjo/meter (L w /m), ki je postavljen v bližino tal, je raven zvočnega tlaka (L p )
pri katerikoli razdalji (r, v metrih) mogoče izračunati po enačbi:
L p = L w – 10log 10 (r) – 5 dB
Pregrade
Dušenje zvoka zaradi zvočne pregrade je odvisno od dveh dejavnikov:
1. Razlike med razdaljama, ki jo zvok napravi preko pregrade do poslušalca v
primerjavi z neposredno razdaljo do poslušalca (a+b-c na sliki) in
2. Frekvenčnega spektra hrupa.
Skupni učinek obeh dejavnikov je viden na sliki spodaj. Iz grafa izhaja, da je
učinkovitost zvočnih pregrad pri nizkih frekvencah zelo majhna.
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Spodnja slika prikazuje tipično dušenje zvočne pregrade v odvisnosti od višine
pregrade. Učinek pregrade se močno povečuje z zmanjšanjem oddaljenosti od izvora.
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Dušenje hrupa v zraku
Določanje dušenja hrupa v zraku je zelo kompleksno in ga bomo na tem mestu samo
povzeli. Dušenje zvoka, ki potuje skozi ozračje je odvisno od več dejavnikov, med
katerimi so pomembni:
• oddaljenost od vira,
• frekvence, ki jih hrup vsebuje,
• temperatura zraka,
• relativna vlaga in
• zračni pritisk.
Prva dva od naštetih dejavnikov imata na dušenje največji vpliv in sta zato prikazana
tudi v spodnjem grafu. Iz prikaza je razvidno, da se nizke frekvence v zraku slabo dušijo.

Veter in temperatura
Z višino se moč vetra povečuje in posledično se
zvok ukrivlja, intenziteta pa se mu povečuje v smeri
gibanja vetra.
Zakaj meritve izvajati pri vetru navzdolnjiku?
Pri razdaljah krajših od 50 metrov ima veter na
rezultat meritve relativno majhen vpliv, pri večjih
razdaljah pa se vpliv vetra na rezultat meritve znatno poveča.
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Veter, ki piha od vira proti emisijskemu mestu, povzroči za nekaj dB večjo izmerjeno
vrednost hrupa kot je dejanska raven, ob vzgonskem ali bočnem vetru pa je ta vpliv
lahko tudi do -20 dB, odvisno od razdalje opazovanja in hitrosti vetra. Iz tega razloga je
za izvajane meritve bolj primeren veter navzdolnjik in ga priporoča tudi standard ISO
1996.

Temperatura
Temperatura
ustvarja
podobne učinke kot veter, le
da je njen vpliv enakomerno
porazdeljen v vseh smereh
glede na izvor. V sončnem
dnevu brez vetra temperatura
z višino pada in posledično se
pri tleh formirajo »zvočne
sence«. Nasproten učinek
nastane v jasni noči, ko pride
do temperaturnega obrata. Takrat se zvočni valovi odklanjajo navzdol proti zemlji in
zato v takšnih pogojih zelo dobro slišimo tudi ob večjih razdaljah.
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Vpliv tal
Raven zvočnega tlaka na emisijskem mestu ni samo posledica zvočnih valov, ki se širijo
neposredno, pač pa tudi vpliva zvočnih valov odbitih od tal.
Učinek tal je drugačen pri akustično trdih (beton ali voda), mehkih (trava, drevesa ali
rastje) ali mešanih površinah. Dušenje tal je navadno prikazano v frekvenčnih pasovih,
s čimer je so izračun zajete tudi frekvenčne komponente vira in lastnost tal med virom
in emisijskim mestom. Tudi padavine imajo na dušenje tal precejšen vpliv. To še
posebej velja za sneg, ki zvok močno duši. Podoben učinek kot sneg ima tudi strmo
dviganje temperature v odvisnosti od višine. V takšnih vremenskih pogojih izvajanje
meritev odsvetujemo.
Vpliv tal, ko je razmik med oddajnikom in sprejemnikom 100m. Višina oddajnika in
sprejemnika je 2m.
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Hrup pri sprejemniku ali emisijski hrup

Odboji
Ko zvočno valovanje zadane ob površino, se del njene akustične energije odbije, del se
prenese skozi snov, del pa absorbira. Če sta absorpcija in prenos zvoka skozi strukturo
dovolj majhna (npr. zgradbe), se večina energije
odbije. Takšno površino označimo za akustično
trdo. Raven zvočnega tlaka je v bližini odbojne
površine odvisna od neposrednega in odbitega
zvoka in je na razdalji 0,5 metra od odbojne
površine za 3 dB(A) višja, kot če ne bi bilo
odboja. Uveljavljena praksa je, da se pri
podajanju rezultatov meritev odboj ne upošteva,
kar pa zahteva tudi večina predpisov (pogoj
prostega zvočnega polja).

Odprta in zaprta okna
Nekateri ljudje imajo doma radi zaprta okna – zaradi klimatskih pogojev ali zaradi
tradicije. Zunanji zidovi zgradb navadno dušijo zvok iz okolja za 20 – 30 dB (izolacija
fasade). Akustično šibke točke zgradbe so okna, ki
pa jih je mogoče s premišljenim načrtovanjem
izboljšati.
V drugih okoljih si ljudje ne predstavljajo življenja
ob zaprtih oknih in so posledično izpostavljeni
močnemu vplivu hrupa iz okolja. Predpisi, ki se
nanašajo na okoljski hrup, morajo zato upoštevati
tako način gradnje stanovanjskih objektov, kakor
tudi način njihove uporabe.
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Razlikovanje virov hrupa
Pri vrednotenju hrupa imamo navadno opravka z oceno vpliva posameznega vira, npr.
proizvodni obrat, kar pa ni vedno preprosta naloga. V praksi je raven hrupa v
opazovani točki navadno posledica delovanja več virov, ki z različno intenziteto vplivajo
na skupno raven.

Celoten hrup (pri nas t.i. hrup območja) je hrup, ki je posledica delovanja vseh virov ne
glede na njihovo naravo ali razlog delovanja – hrup tovarne, hrup prometa, ptičje
petje, hrup tekoče vode, itn.
Specifičen hrup je hrup, ki je predmet obravnave. Specifičen hrup povezujemo s točno
določenim posameznim virom in njegovim vplivom na okolje.
Obstoječi hrup je hrup izmerjen v pogojih, ko specifični vir ni aktiven. Izračunamo ga
tako, da od celotnega hrupa odštejemo specifični hrup.
Zgoraj navedene definicije izhajajo iz standarda ISO 1996 na katerega se sklicujemo, ko
obravnavamo problematiko merjenja hrupa v okolju. Izraz hrup ozadja (ni uporabljen v
29

Okoljski hrup

ISO1996) je ravno tako pomemben in pogosto uporabljen, vendar ga ne smemo
zamenjati z obstoječim hrupom. Res je, da ta včasih pomeni hrup, ki ga izmerimo, ko
specifični vir ni aktiven, včasih pa predstavlja statistični parameter hrupa L A90 in
predstavlja tisto raven hrupa, ki je bila presežena 90% časa trajanja meritve. Slovenska
zakonodaja kot hrup ozadja uporablja parameter L 99.
V povezavi z načrtovanjem novogradenj je izraz začetni ali inicialni hrup uporabljen za
poimenovanje hrupa na določenem mestu, pred začetkom posega. Npr. raven zvoka
pred povečanjem proizvodnje zmogljivosti, postavitvijo zaščitne ograde ali izgradnje
nove pristajalne steze.
Na voljo je vrsta metod za oceno vpliva hrupa na okolje. Nekatere med njimi so
opisane v tej knjižici. Metode so lahko zelo radikalne, ker v eni skrajnosti predvidevajo
enostavno zaprtje ali preselitev obrata, v drugi pa neprekinjen nadzor hrupa z analizo
in zvočni zapis dogodkov zaradi lažjega razlikovanja virov hrupa. Snemanje zvoka
omogočajo merilniki zvoka višjega cenovnega razreda kot so 2260, 2250 ali 2270.
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Merjenje hrupa
Merjenje hrupa

Objektivne meritve ravni zvoka so nepogrešljiva osnova za katerikoli program za
zaščito okolja pred hrupom. Raven hrupa v okolju se močno spreminja in pogosto
vsebuje impulze ali poudarjene tone. Pri izvajanju meritev je potrebno upoštevati
različne motilne faktorje, ki vplivajo na končno izmerjeno raven hrupa; naj bo to pasji
lajež, preleti letal ali glasno otroško igranje. Pri izračunu jih je potrebno na takšen ali
drugačen način upoštevati, da se iz končne ocene izločijo in se obravnavajo posebej, ali
pa skupaj z izmerjenim hrupom. Standardi in predpisi določajo katere parametre je
potrebno meriti, v večini primerov pa tudi kako naj bo merilna naprava nastavljena.
Določijo tudi kako upoštevati druge dejavnike, kot so na primer vremenski pogoji. V
zvezi s tem je dobro upoštevati izkušnje »dobre prakse«, če le ta obstaja. Številčni
rezultat ocene hrupa pomeni več kot eno samo številko npr. 77 dB. V številki so namreč
zajeti različni indikatorji in popravki za izmerjeni hrup in prav zaradi tega je
pomembno, da so pogoji ob meritvi dobro dokumentirani.

Izračun povprečne ravni hrupa
Cilj merjenja spreminjajoče se ravni zvočnega tlaka je na osnovi trenutnih vrednosti
izračunati vrednost v dB, ki bo ustrezala dejansko spreminjajočemu se hrupu v
merjenem intervalu. V ta namen smo v preteklosti
uporabljali kazalni instrument z vrtljivo tuljavico in
nastavitvijo »počasi« (Slow). Takšna metoda je
odslužila in ni več primerna za današnjo rabo. Vse
redkeje se uporablja tudi parameter L A50 za
povprečno vrednost, ki predstavlja tisto raven
zvočnega tlaka, ki je bila presežena 50% merilnega
časa (mediana). Ekvivalentna stalna raven hrupa
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(L eq ) pa je v svetu sprejeta kot najbolj sprejemljiv parameter za opis povprečne ravni
hrupa. Predstavlja količino energije prisotne v izmerjeni spreminjajoči se ravni
zvočnega tlaka v časovnem intervalu meritve. L eq je merjena neposredno z
integracijskim merilnikom zvoka. Bolj obsežne preiskave so pokazale, da je zaznana
stopnja motnje zaradi hrupa sorazmerna z ravnjo L eq in dokazano je, da je raven hrupa,
ki je na delovni dan komaj zaznavna, nesprejemljiva v dneh namenjenih za počitek
(nedelja). Pri vrednotenju hrupa je zato potrebno upoštevati določene popravkee za
dnevni čas in dan v tednu. Popravki so predlagani v standardu ISO 1996, vendar jih
države po lastni presoji vključujejo v svoje predpise.

Uporaba statistike
Statistična analiza porazdelitve ravni zvoka je
uporabno orodje postopka za vrednotenje hrupa.
Analiza zagotavlja uporabne podatke o
spremenljivosti ravni hrupa, je pa tudi
pomemben dejavnik v mnogih standardih kot
osnova za določitev hrupa ozadja. Na primer: L 90
je raven hrupa, ki je bila presežena 90%
merjenega časa in je uporabljena kot pokazatelj
ravni hrupnosti ozadja, odstotne ravni L 1 L 5 ali L 10
pa predstavljajo ravni najvišje (Peak) ti. konične
ravni hrupa.

Tedenska ali nekaj urna meritev?
Merjenje hrupa preko celotnega referenčnega časovnega obdobja je idealna izbira,
vendar lahko čas merjenja traja od samo nekaj ur pa vse do tedenske meritve. Daljša
obdobja meritev kot so meseci ali celo leta, so vedno uporabljena s posebnim
razlogom. V takšnih primerih se vrednosti beležijo vsako sekundo, minuto, ali četrtino
ure in iz zabeleženih ravni je razvidna časovna porazdelitev obremenitve s hrupom v
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daljšem obdobju. Te meritve niso poceni, zahtevajo pa tudi nekaj več dela pri obdelavi
rezultatov.
Pretežni del meritev se izvaja v krajših časovnih intervalih, ki naj bi bili za območje in
vrsto vira čim bolj reprezentativni. S pomočjo programske opreme se posamezni
intervali meritve združijo v celoto, na osnovi katere se izračuna ocenjena raven za
izbrano obdobje dneva. V redkih primerih zakonodaja narekuje, da je potrebno hrup
oceniti na osnovi maksimalnih vrednosti, v takšnem primeru pa je neprekinjeno
beleženje neizogibno.

Širokopasovno merjenje ali frekvenčna analiza?
L eq , ali bolje L Aeq (A-utežena ekvivalentna raven zvoka), je za oceno obremenitve s
hrupom najbolj pomemben parameter. Širokopasovne meritve so tiste, ki pokrivajo
celoten slišni frekvenčni spekter in se praviloma izvajajo z uporabo A-uteženega filtra.
Pri navajanju rezultata meritve vedno navedemo uporabljeni utežnostni filter (veljavni
merski sistem ne dopušča več zapisa v obliki L eq(A) , ker bi to pomenil L eq (amperov).
Pišemo torej npr. 77 dB A-uteženo.
Hrup s poudarjenimi toni, npr. hrup ventilatorjev, kompresorjev ali žag, je navadno
veliko bolj moteč kot ostale vrste hrupa in ta motilni faktor v širokopasovni meritvi ni
zajet, zato je v takšnih
primerih
bolj
primerna
spektralna analiza. Čiste ali
poudarjene
tone
lahko
določimo subjektivno ali bolje,
s pomočjo objektivne metode
- v praksi je to najpogosteje
1/3-oktavna analiza, v zadnjih
spremembah standardov ISO
1996 pa tudi ozkopasovna FFT
analiza.
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Predpisi pogosto določajo kje naj se meritve opravijo; npr. na mejah posesti ali na
posesti osebe, ki se je pritožila, pri merjenju pa je potrebno upoštevati in beležiti tudi
ostale dejavnike, kot so npr. višina postavitve mikrofona, oddaljenost od odbojnih
površin, višina vira, itn.
V praksi naj se pri izvajanju meritve upoštevajo naslednja priporočila za izbiro
merilnega mesta:
• mikrofon naj bo vsaj 3m od odbojnih površin, kot so fasade, pregrade itd,
• veter naj bo navzdolnjik,
• hitrost vetra ob suhem vremenu naj ne presega 5 m/s in
• višina mikrofona od tal naj bo 1,2 – 1,5 m.
V določenih okoliščinah se meritev lahko izvaja tudi v neposredni bližini fasade (glej ISO
1996-2; 2004) ali na fasadi ter drugih višinah (za potrebe poročanja Evropski komisiji je
višina 4m).
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Kalibracija
Ali je kalibracija potrebna?

Kalibracija merilnika zvoka z akustičnim kalibratorjem pred in po vsaki seriji meritev je
stalna praksa. Kakšna je pravzaprav korist kalibracije merilnika pri eni frekvenci in eni
amplitudi (navadno 1 kHz in 94 dB)? Kdo bi pomislil, da je takšna kalibracija
nepotrebna, saj je oprema vrhunska in mikrofoni niso občutljivi na spremembe
temperature, statični zračni tlak ali vlago, toda med meritvijo lahko pride do napake v
delovanju instrumenta, poškodbe mikrofonskega kabla ali mikrofona. Z rednim
preverjanjem/kalibracijo se temu lahko izognemo.
Za kalibracijo obstajajo vsaj trije tehtni
razlogi:
1. Kalibracija zagotovi, da dnevno
delo ni izgubljeno. Vsakršne
napake na pretvornikih ali
instrumentih se zaznajo na
mestu samem;
2. Zapisi o kalibraciji in umerjanju
so zahtevani z zakonodajo in
standardom;
3. Izredni pogoji okolja lahko
vplivajo na rezultat.
Za profesionalno uporabo sta merilnik in kalibrator neločljiv del opreme. Kadar so
meritve del dokaznega postopka na sodišču, je potrebno upoštevati še dodatne
dejavnike, ki zagotavljajo sledljivost, ponovljivost in merilno negotovost podanih
rezultatov.
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Kalibracija in potrdilo o skladnosti

Vsi ugledni dobavitelji merilne opreme za zvok ob dobavi priložijo potrdilo o skladnosti
(COC ali MCOC) za vsak instrument. Potrdilo izkazuje, da instrument ustreza
objavljenim specifikacijam in standardom na katera se tehnična dokumentacija
sklicuje. Takšno potrdilo se ne sme zamenjati s certifikatom o kalibraciji. Certifikat o
kalibraciji merilnika zvoka (ali kalibratorja) obsega celovito preverjanje v skladu z IEC
normo. Vsebuje vse rezultate meritev z navedbo merilne negotovosti, krajem in pogoji
ob kalibraciji ter izjavo o sledljivosti. Pomembno je, da so vse meritve sledljive preko
nacionalnih ali mednarodnih etalonov. Za
izvajanje kalibracij mora biti laboratorij
posebej usposobljen ali akreditiran.
Ustreznost laboratorija se ugotavlja s
preverjanjem opreme, usposobljenostjo
osebja in postopki za izvajanje kalibracij.
Nadzor nad laboratoriji izvajajo neodvisne
institucije, ki so za to posebej
usposobljene,
npr.
European
Accreditation ali Slovenska Akreditacija
oz. katera druga evropska akreditacijska
hiša. Merilniki in kalibratorji zvočne ravni,
ki se uporabljajo za zakonsko predpisane
meritve okoljskega hrupa morajo biti kalibrirani enkrat letno ali na vsaki dve leti v zato
usposobljenem kalibracijskem laboratoriju. Podjetje IMS d.o.o. ima usposobljen in
akreditiran laboratorij za kalibracijo merilnikov zvoka, dozimetrov, kalibratorjev,
mikrofonov in pospeškomerov. Infromacije v zvezi s kalibracijo opreme najdete na
povezavi: http://www.ims.si/index.php/storitve/kalibracije.html
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Vrednotenje hrupa
(motenje in popravki)
Občutek motnje in zaznavanje hrupa se razlikuje od človeka do človeka in ga je
potrebno obravnavati individualno. Odvisno je od mnogih ne čisto akustičnih
dejavnikov, kot je izrazitost vira, njegov ekonomski pomen za poslušalca ali njegov
osebni odnos (npr. zvrst glasbe, razpoloženje, dnevni čas, itn). Akustiki, fiziki in drugi
strokovnjaki so posvečali veliko pozornost takšnemu vrednotenju hrupa, ki bi
omogočilo čim bolj objektivno oceno dejansko občutene motnje zaradi hrupa. Pri
obravnavi večjega števila ljudi, ki so izpostavljeni hrupu, je statistično gledano največja
gostota prizadetih razporejena okoli srednje vrednosti. Iz porazdelitve je bila razvita t.i.
»Ocenjena raven« s pomočjo katere bi lahko številčno opisali subjektiven vpliv hrupa
na počutje posameznika glede na celotno populacijo.

Ocenjena raven je obravnavana v standardu ISO 1996-2 (glej poglavje o mednarodnih
standardih). V osnovi ocenjena raven pomeni meritev izpostavljenosti hrupu z
določenimi popravki oz. korekcijami, za katere je značilna povečana stopnja motnje.
Uporablja se za primerjavo z mejnimi vrednostmi, ki so določene v odvisnosti od
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namena uporabe območja, ki ga preiskujemo (glej poglavje o vrednotenju hrupa).
Osnovni parameter je A-utežena ekvivalentna stalna raven zvočnega tlaka ali L eq .
Enačba za vrednotenje hrupa je (v običajnih pogojih):
L r = L eq + K I + K T + K R + K S A-uteženo
Kjer pomeni:
K I popravek za impulzivnost;
K T popravek za poudarjene tone;
K R popravek za dnevni čas in
K S popravek (pozitiven ali negativen) za karakter vira.
Standard ISO 1996-2 določa, da je potrebno ocenjeno raven izračunati za referenčno
časovno obdobje, upoštevajoč lastnosti vira in sprejemnika. Referenčno časovno
obdobje dneva praviloma določa predpis na nacionalni ali lokalni ravni. Način, kako
opraviti meritev in določiti popravke, se od države do države razlikuje, vendar so
osnovni principi enaki in so opisani v nadaljevanju.

Kakovost zvoka v okolju
Nedavne raziskave o povezavi med virom
hrupa in odzivom nanj se poslužujejo
različnih orodij, med katerimi je tudi
kakovost zvoka, ki poskuša subjektivno
dojemanje zvoka povezati z njegovimi
fizikalnimi lastnostmi. Metoda izhaja iz
industrijskega
okolja,
kjer
s
spreminjanjem fizikalnih lastnosti zvoka
(barva, ostrina) iščejo optimalno zvočno
sliko izdelka (npr. zvok sušilnika za lase,
zvok motorja Harley Davidson ali pa zvok
zapiranja vrat BMW serija 7 …). Večjemu
številu ljudi iz ciljne skupine kupcev preko
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slušalk predvajajo originalen (nespremenjen) posnetek zvoka, npr. sušilnika za lase. S
posebnimi programskimi orodji nato spreminjajo fizikalne lastnosti zvoka, poslušalci pa
ocenjujejo njegovo kakovost glede na pričakovanja o izdelku.
Podoben pristop se v zadnjem času uporablja tudi pri načrtovanju kakovosti zvoka v
bivalnem in življenjskem okolju. »Oblikovanje« prijaznega akustičnega okolja združuje
znanstvenike, sociologe, arhitekte in tistih, ki načrtujejo razvoj in širjenje mest.
Eksperiment vključuje tudi izločanje ali ohranitev določenih karakterističnih zvokov,
kombinacijo in uravnoteženje zvokov, tako da se ustvari privlačna in zanimiva akustična
kulisa.
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Ocena (mejne vrednosti)
SLOVENSKA ZAKONODAJA
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju [Uradni listu Republike Slovenije
št. 105 / 7.11.2008, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/49/ES z
dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa, določa:
• stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom,
• mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
• kritične vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
• 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 (v
nadaljnjem besedilu: obratovalni monitoring) in
• vsebino okoljevarstvenega dovoljenja in primere, za katere
okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti.
V tej brošuri so izpostavljene le mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
ostale določbe in podrobnosti pa si lahko preberete v zgoraj omenjenem uradnem
listu.
Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom, ki so določene za posamezne
površine glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, so naslednje:
a) I. stopnja je stopnja varstva pred hrupom za vse površine na mirnem območju na
prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom, razen površin na naslednjih
območjih:
• na območju prometne infrastrukture,
• na območju gozdov na površinah za izvajanje gozdarskih dejavnosti,
• na območju za potrebe obrambe in
• na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
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b) II. stopnja je stopnja varstva pred hrupom za naslednje podrobnejše namenske rabe
prostora, na katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja
hrupa:
• na območju družbene infrastrukture površine za zdravstvo v neposredni okolici
bolnišnic, zdravilišč in okrevališč,
• na območju stanovanj čiste stanovanjske površine, stanovanjske površine za
posebne namene in površine počitniških hiš,
• na posebnem območju, ki je namenjeno površini za turizem;
c) III. stopnja je stopnja varstva pred hrupom za naslednje površine podrobnejše
namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč
zaradi povzročanja hrupa:
• na območju stanovanj: splošne stanovanjske površine in stanovanjske površine
s kmetijskimi gospodarstvi,
• na območju družbene infrastrukture: površine za vzgojo, izobraževanje, šport,
zdravstvo, kulturo, javno upravo in opravljanje verskih obredov,
• na območju zelenih površin: površine za rekreacijo in šport, parki in
pokopališča,
• na mešanem območju vse osrednje in mešane površine in
• na območju vodnih zemljišč vse površine razen površin vodne infrastrukture in
površin na mirnem območju na prostem;
d) IV. stopnja je stopnja varstva pred hrupom za stavbe z varovanimi prostori na
naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten
poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
• na posebnem območju površine drugih območij, ki so namenjene za
nakupovalna središča, sejmišča in zabaviščne objekte (npr. avtodrom, vrtiljak ali
športno strelišče), in površine drugih podobnih območij,
• na območju proizvodnih dejavnosti: površine za industrijo, površine z objekti za
kmetijsko proizvodnjo in površine za proizvodnjo,
• na območju prometne infrastrukture vse površine,
• na območju komunikacijske infrastrukture vse površine,
• na območju energetske infrastrukture vse površine,
• na območju okoljske infrastrukture vse površine,
• na območju vodnih zemljišč vse površine vodne infrastrukture,
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• na območju mineralnih surovin vse površine, namenjene izkoriščanju
mineralnih surovin,
• na območju kmetijskih zemljišč vse površine, razen na mirnem območju na
prostem,
• na območju gozdov: vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja
in vse površine gozda kot zemljišča, razen na mirnem območju na prostem,
• na območju za potrebe obrambe: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi
izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, in Uradni list Republike Slovenije Št. 105 / 23.
11. 2005 / Stran 11027 – na območju za potrebe varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami: vse površine, če ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri
obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa za Republiko Slovenijo
Preglednica 1: mejne vrednosti kazalcev hrupa L noč in L dvn za posamezna območja
varstva pred hrupom:
Območje varstva pred hrupom
IV. območje
III. območje
II. območje
I. območje

L noč (dBA)
65
50
45
40

L dvn (dBA)
75
60
55
50

Preglednica 2: kritične vrednosti kazalcev hrupa L noč in L dvn za posamezna območja
varstva pred hrupom:
Območje varstva pred hrupom
IV. območje
III. območje
II. območje
I. območje

L noč (dBA)
80
59
53
47
42

L dvn (dBA)
80
69
63
57
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Preglednica 3: mejne vrednosti kazalcev hrupa L dan , L noč , L večer in L dvn , ki ga povzroča
uporaba ceste ali železniške proge in obratovanje večjega letališča:
Območje varstva pred hrupom
IV. območje
III. območje
II. območje
I. območje

L dan (dBA)
70
65
60
55

L večer (dBA)
65
60
55
50

L noč (dBA)
60
55
50
45

L dvn (dBA)
70
65
60
55

Preglednica 4: mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč, Lvečer in Ldvn, ki ga
povzroča naprava, obrat, letališče, ki ni večje letališče, helikoptersko vzletišče, objekt
za pretovor blaga in odprto parkirišče:
Območje varstva pred hrupom
IV. območje
III. območje
II. območje
I. območje

L dan (dBA)
73
58
52
47

L večer (dBA)
68
53
47
42

L noč (dBA)
63
48
42
37

L dvn (dBA)
73
58
52
47

Preglednica 5: mejne vrednosti konične ravni hrupa L1, ki jo povzroča obratovanje
letališča, helikopterskega vzletišča, objekta za pretovor blaga, naprave in obrata:
Območje varstva pred hrupom
IV. območje
III. območje
II. območje
I. območje

L 1 -obdobje večera in
noči (dBA)
90
70
65
60
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L 1 -obdobje dneva (dBA)
90
85
75
75
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Vrednotenje Lr – Koliko je preveč?
Način določanja ocenjenih vrednosti je opisan v mednarodnih standardih, ki se
nanašajo na posamezno področje hrupa, nikjer pa ne navajajo mejnih vrednosti. Vsaka
država mejne vrednosti ali najvišje dovoljene vrednosti določi na nacionalni ali lokalni
ravni. Razlike v življenjskem slogu, podnebju (aktivnostih na prostem, odprta ali zaprta
okna) in zasnovi zgradbe posledično pomenijo, da na mednarodnem nivoju mejnih
vrednosti ni mogoče poenotiti.

Cona

Bolnišnice
Stanovanjska
Mešana
Industrijska

Primer uporabe različnih con hrupa
Načrtovanje
Spremembe
Dnevna
Nočna
Dnevna
Nočna
meja
meja
meja
meja
50
40
55
45
55
45
60
50
60
50
65
55
65
55
70
60

Alarm
Dnevna
Nočna
meja
meja
65
60
70
65
70
65
75
70

Trije primeri omejitev
Kot primer nacionalne zakonodaje poglejmo primer iz Švice, kjer veljajo tri vrste
omejitev:
• Predvidene ravni hrupa za nova industrijska, transportna in stanovanjska
območja;
• Omejitve pri spremembi objektov ali napeljav;
• Opozorilne vrednosti za prepoznavanje območij z visoko stopnjo zaščite
pred hrupom.
Območja, podobna tistim, ki so navedena v razpredelnici, so univerzalna in jih je
potrebno smiselno uporabljati glede na vrsto in namen uporabe obravnavanega
območja.
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Dve vrsti omejitve
V večini držav se uporablja absolutna omejitev. Pri tej vrsti izračuna se primerja
ocenjeno raven Lr z mejno vrednostjo, npr. 50 dB (A).
Relativne omejitve se uporabljajo v primerih, kot je npr. Anglija. V Angliji se primerja
vrednost Lr s hrupom ozadja, izmerjenim kot LF90, A tehtano .

Industrijski hrup
Skoraj vse države pri ocenjevanju industrijskega hrupa uporabljajo Ocenjeno raven
hrupa Lr, ki izhaja iz standarda ISO 1996. Izjemi sta Japonska, ki uporablja L50 in Belgija,
ki uporablja L95. Meja je navadno pri 50-55 dB (A).
Ocenjena raven hrupa Lr , izračunamo iz Leq, ekvivalentna A-utežena raven zvočnega
tlaka, s popravkom Kt za poudarjene tone in KI, za izrazite impulze.
Referenčna časovna obdobja se spreminjajo od države do države. Nekatere države
uporabljajo za čas meritve le dan in noč, nekatere dan in noč združijo, druge zopet
določijo intervale dneva, ko se meritev sploh ne izvaja. Za različna časovna obdobja
dneva se uporabljajo tudi različni načini vrednotenja.
V nekaterih državah za določanje ocene obremenitve s hrupom uporabljajo Najbolj
hrupno časovno obdobje dneva, ki lahko traja od 5 minut do ene ure, odvisno od
nacionalne zakonodaje.
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Država

Avstrija
Belgija
Kanada
Danska
Francija
Nemčija
Hong Kong
Italija
Koreja
Nizozemska
Švedska
Švica
Velika
Britanija

Dnevni čas
(najglasnejša
perioda)
6 – 22 (8 h)
1h
7 – 23 (1 h)
7 – 18 (8 h)
7 – 20
6 – 22 (16 h)
7 – 23 (0,5 h)
6 – 22
6 – 18 (8 h)
7 – 19
7 – 18
7 – 19
7 – 23 (1 h)

Referenčno obdobje
Ostalo
(najglasnejša perioda)

1h
18 – 22 (1 h)
6 – 7, 20 – 22
Delovni dnevi: 6 – 7, 20 – 22
Vikend: 6 – 9, 13 – 15, 20 - 22

18 – 24 (4 h)
19 – 23
18 - 22

Nočni čas
(najglasnejša
perioda)
22 – 6 (0,5 h)
1h
23 – 7 (1 h)
22 – 7 (0,5 h)
22 – 6
22 – 6 (1 h)
23 – 7 (0,5 h)
22 – 6
24 – 6 (2 h)
23 – 7
22 – 7
19 – 7
23 – 7 (5 min)

Popravek za poudarjene tone se giblje od 0 dB (brez popravka) do 6 dB. Nekatere
države uporabljajo samo en popravek npr. 5 dB, medtem ko druge uporabljajo dva ali
več korakov za določitev korekcijskih vrednosti. V večini primerov je prisotnost tonov
določena subjektivno, vendar se povečuje uporaba objektivnih metod. Metode
temeljijo na 1/3-oktavni ali FFT (Fast Fourier Transform) analizi.
Popravek za impulzivnost se giblje v razponu od 2 do 7 dB. Način za določanje izrazitih
impulzov pa je tako subjektiven kot objektiven. Objektivne metode temeljijo na razliki
med hitro odzivnimi in počasi odzivnimi merilnimi parametri (tj. razlika med zvokom
zabeleženim z dinamiko Impulzno in tistim zabeleženim z dinamiko Hitro). Korekcijske
vrednosti so lahko določene tudi glede na karakter vira (ne signala) npr. udarno
kladivo, miniranje itd.
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Država
Avstralija
Avstrija
Belgija
Danska
Francija
Nemčija
Hong Kong
Koreja
Nizozemska
Švica
Velika Britanija

Popravki za poudarjene tone in impulzivnost
KT dB
KI dB
2 ali 5
2 ali 5
3 ali 6
3 če je LAIMax – LAFMax < 2 dB
5 če je LAIMax – LAFMax > 2 dB
LAIMax – LAFMax če > 4 dB
5
5
5
3, 5 ali 10, odvisno od trajanja in LAfMax – LAeq
3 ali 6
LAFTeq – LAeq
3 ali 6
3
5
5
5
2, 4 ali 6
2, 4 ali 6
5
5

Hrup v cestnem prometu
Eden največjih virov onesnaževanja s hrupom je zagotovo cestni promet. Izzove tudi
največ pritožb zaradi poslabšanja kakovosti bivanja in zato ima zmanjševanje hrupa v
cestnem prometu prednost pred večino ostalih virov hrupa.
Omejitve za hrup v cestnem prometu
Država
Indeks
Dnevna meja Ostala meja Nočna meja
Avstralija
L10, 18 h
60
55
Avstrija
LAeq
50 – 55
40 – 45
Kanada
LAeq
55
50
Danska
LAeq, 24 ur
55
Francija
LAeq
60 – 65
55 – 57
Nemčija
Lr
50 – 55
40 – 45
Nizozemska
LAeq
50
45
40
Španija
LAeq
60
50
Švedska
LAeq, 24 ur
55
Švica
Lr
55
45
Velika Britanija
LAeq
55
42
47

Okoljski hrup
LAeq je ustrezen indikator hrupa, vendar se za vrednotenje hrupa uporablja tudi Lr ter
odstotne vrednosti L10 , L50 in L90, ki so del statistične analize.
V primeru velike gostote prometa lahko pričakujemo, da je vrednost L10 za 3 dB nad
vrednostjo LAeq ter da je vrednost L50 za 1 - 2 dB nižja od LAeq vrednosti. Ocena
obremenjenosti s hrupom se nanaša na različna časovna obdobja dneva, ta pa se od
države do države razlikujejo. Razpon razdelitve dneva na obdobja je od enega, to je 24urno obdobje, pa do treh referenčnih časovnih obdobij, ki so navadno: dnevno,
jutranje – večerno in nočno obdobje dneva. Najtežje je izpolniti zahteve za nočno
obdobje. Tabela prikazuje predvidene omejitve za nove ceste v različnih državah. S
strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so za novozgrajene ceste predlagane
vrednosti med 50 in 55dB, ki pa jih nacionalne zakonodaje le redko upoštevajo. Mejne
vrednosti za hrup, ki je posledica prometa in prometne infrastrukture, so navadno
precej nad priporočenimi vrednostmi. To je tudi razlog, da se t.i. »siva« območja, kjer
je hrup presežen, še vedno širijo.
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Kot pri hrupu v cestnem prometu, je tudi v železniškem prometu LAeq tista vrednost, ki
najbolje opisuje hrup železniškega prometa. Ocenjena raven hrupa zaradi železniškega
prometa je v nekaterih državah določena tako, da se od A-utežene vrednosti Leq
odšteje 5 dB, ki predstavlja t.i. železniški bonus.
Na Japonskem je za merjenje super hitrih vlakov Shinkansen predpisana vrednost
LASmax. Pomanjkljivost takšnega vrednotenja je, da vrednost ne upošteva števila vlakov.
Vrednotenje se izvaja za eno ali več referenčnih časovnih obdobij dneva. Različne
države uporabljajo en 24-urni interval ali pa ga razdelijo na dan, noč in počitek.
Omejitve hrupa za nove železniške proge v stanovanjskih naseljih se gibljejo med 60 in
70 dB in v nekaterih državah je železniški bonus vključen v mejne vrednosti (Železniški
bonus temelji na raziskavah različnih držav, kjer se primerja občutena stopnja motnje
zaradi železniškega in cestnega hrupa. Učinek je lažje oceniti pri višjih ravneh).

Graf prikazuje razmerje med stopnjo občutene motnje za zračni, železniški in cestni
promet in sicer odstotek močno obremenjenih oseb v odvisnosti od LDN ravni (LAeq s
popravkom 10 dB za nočno časovno izpostavljenost med 22. in 7. uro). Iz grafa je
očitno, da ljudje železniški hrup občutijo manj moteče kot letalski ali cestni hrup pri isti
vrednosti LDN . Graf služi samo kot ilustracija.
49

Hrup zračnega prometa

Okoljski hrup

Najbolj pomembno orodje za nadzor hrupa na letališčih je določitev območij hrupa,
načrtovanje in programi za izolacijo hrupa. Hrup letal je problematičen le v bližini
letališč, kjer se letala že spuščajo, pri tem pa motorji delujejo z veliko močjo.
Povečevanje zračnega prometa in širjenje mest bo vsekakor povečevalo tudi težave
zaradi hrupa. Delno ga je mogoče zmanjšati z izločitvijo hrupnejših letal brez dušilnikov
zvoka, delno pa z doslednim nadzorom upoštevanja koridorjev za letenje in s pasivno
zaščito najbolj izpostavljenih prebivalcev.

Omejitve con za letalski promet
Država
Brez
Izolacijski Nobenega
omejitev ukrepi
novega
stanovanja
Avstralija
< 53
53 – 58
> 58
Kanada
< 57
60 – 62
> 68
Kitajska
< 54
Danska
< 51
> 61
> 51
Francija
< 62
62 – 71
Nemčija
< 62
67 – 75
> 75
Japonska
< 54
> 69
Nizozemska
< 50
53 – 60
> 50
Nova Zelandija
< 52
52 – 62
> 62
Norveška
< 55
55 – 65
> 55
Švedska
< 51
Švica
62 – 72
> 62
Velika Britanija
< 55
55 – 64
> 70
ZDA
< 62
> 72
Zaznamek:
Vse vrednosti so prikazane kot LAeq
vrednosti.
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Plastnice hrupa (konture)
Plastnice hrupa so namenjene prikazu obsega in porazdelitve hrupa na območju v
okolici letališča. Številke ob plastnici označujejo preseženo raven hrupa na območju, ki
ga plastnica pokriva. Primerjava ravni plastnic z mejnimi vrednostmi hrupa za določeno
območje omogoča enostavno in hitro prepoznavanje področij na katerih je potrebno
ukrepanje za zmanjšanje obremenitve s hrupom.
Karakteristika hrupa posameznega letala
Prikazuje karakteristični odtis hrupa posameznega letala, upoštevajoč tip letala ter
način delovanja in lastnosti terena nad katerim letalo leti. Podatki služijo za prikaz in
načrtovanje ter delovanja letališča, istočasno pa so v pomoč pri sprejemu operativnih
načrtov za zmanjšanje vpliva hrupa letal na okolje.
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Poročilo o meritvi
Eden najbolj podcenjenih postopkov pri oceni hrupa je način poročanja rezultatov.
Dokaj pogosto so navedeni samo podatki, ki izstopajo, kar pomeni izražanje določenih
vrednosti v decibelih, posledično pa se lahko zgodi, da določene pomembne podatke
izpustimo, kar oteži predstavitev poročila. Stopnja podrobnosti do katere se v meritvi
spustimo, naj bo skladna z namenom poročila (kako naj bi bralec poročilo razumel). Za
izdelavo konsistentnega in verodostojnega poročila je potrebno biti pozoren na stanje
v katerem je bila meritev opravljena.
Standardi in delovne izkušnje pomenijo veliko pomoč pri pisanju poročil o meritvi in in
jih uporabljamo kot vodilo in zgled.
Standard ISO 1996 zahteva, da se zabeležijo naslednji podatki:
• Rezultati meritve,
• postopek merjenja,
• vrsta uporabljenega instrumenta,
• uporabljen postopek merjenja,
• enačbe uporabljene za izračun,
• prevladujoči vremenski pogoji,
• vremenski pogoji (smer in hitrost vetra, dež in druge padavine, temperatura,
zračni pritisk in vlaga),
• narava oz. vrsta podlage med virom in prejemnikom,
• spremenljivost vira,
• podatki o kalibraciji,
• začetek in konec merjenja, čas trajanja meritve ter datum meritve,
• število opravljenih meritev in
• opis zvočnih virov na katerih se izvajajo meritve.
Priporočljivo je tudi, da se zabeleži podatke kot so:
• namen meritve,
• upoštevan standard,
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uporabljena oprema z naštetimi serijskimi številkami in
zemljevid, na katerem so označeni zvočni viri, pomembni objekti in točke
opazovanja oz. meritve.
Poročilo naj bo razumljivo in pregledno. Odvisno od tega komu
je poročilo namenjeno, je koristno uporabiti različne grafične
pripomočke, kot so grafi, skice, slike.

V primeru, da napišemo veliko poročil o meritvah, je zelo
pomembno, da se poročila shranjujejo v arhiv. Premišljena
ureditev poročil se lahko izkaže za učinkovito, ko je potrebno
primerjati staro poročilo z novim. Na trgu je na voljo vrsta
programske opreme, ki olajša urejanje in arhiviranje. Uvoz
podatkov iz merilne opreme, priprava predlog strukturiranih
poročil, enostavno razporejanje in upravljanje s podatki ter
izpis so samo nekatere prednosti namenske programske
opreme. S slovensko zakonodajo usklajen program je »Hrup v
naravnem okolju (HNO), tip 7811-100.

Vse se opravi zlahka in hitro, zato je
dragocen čas profesionalnih akustikov
lahko namenjen čemu drugemu.
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Računski model za hrup
(kartiranje hrupa)
Poleg merjenja obstajajo še drug metode za določanje
ravni zvoka na izbrani točki v prostor. Eden takšnih
načinov je matematični model, ki ob upoštevanju
značilnosti poti med virom in merilnim mestom izračuna
imisijsko raven zvoka

Računska metod je posebej primerna v naslednjih primerih:
• Kjer so ravni, ki naj bi bile izmerjene, motene s hrupom ozadja. Npr. kadar
določamo hrup tovarn v bližini zelo prometnih cest;
• Kjer je potrebno napraviti scenarij hrupa za čas v prihodnosti;
• Kjer je potrebno primerjati alternativne posege in ukrepe za zmanjšanje
hrupa;
• Kjer je potrebno izdelati zemljevide z ločnicami;
• Kjer je dostop do merilnega mesta omejen.
Za izračun se navadno uporabljajo preverjeni algoritmi, ki so opisani v standardih in jih
države prevzamejo in vključijo v svojo zakonodajo.
Algoritmi so pogosto povezani z vrsto vira in jih zato ni mogoče uporabiti na poljubnem
viru. Izjema je mednarodno priznan in uveljavljen standard ISO 9613, ki imisijsko raven
računa na osnovi poznavanja zvočnih moči obravnavanih virov. Ker je zočna moč
neodvisna od vrste vira je uporaben v večini primeriv. Izjema so viri s poudarjeno
impulzivnostjo ali takšni, ki se premikajo z veliko hitrostjo.
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1 2 3

Model vira

Hrup prometa vozil

Model vira hrupa prometa
Površina
Pretok

Hrup železnic

Model vira hrupa železnic ali
Izračun paramtera Lw/m

Model
širjenja
hrupa

Raven hrupa na
imisijskem
mestu

Industrijski hrup

Popis vseh virov
Izračun zvočne moči
Deovanje vira v času

Itn.

Algoritmi temeljijo na dvodelnem modelu, kjer vir obravnavamo ločeno od širjenja
(širjenje zvoka med referenčno točko in imisijsko točko) zato lahko izračunamo raven
hrupa na imisijskem mestu.
Za izračun se navadno uporabljajo preverjeni algoritmi, ki so preverjeni z mnogimi
meritvami in praktičnimi primeri ter zagotavljajo natančnost znotraj meja negotovosti
+/- 3 dB, primerjalno z meritvami.
Kljub dejstvu, da je na voljo več izpopolnjenih metod, je večina standardiziranih
algoritmov v uporabi empiričnih in se naslanjajo na enostavne fizikalne zakone. Mnogi
izmed njih so uporabni za hitro oceno brez zahtevnih preračunavanj, če pa obdelujemo
veliko število točk na katerih se opravljajo izračuni, ter veliko virov, so za izračun
potrebni računalniki, saj ti omogočajo hitrejše računanje, analizo, predstavitev in
poročilo.
Za izračun se uporabljajo digitalni modeli okolja z
znanimi viri hrupa, topografijo, ovirami in
možnostjo upoštevanja lastnosti širjenja hrupa v
zraku med točko nastanka in imisijsko točko. Za
imisijsko točko se šteje tista točka v prostoru, ki nas
zanima oz. na kateri bomo z meritvijo preverjali
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točnost izračuna. Računalniški model hrupa lahko računa samo eno točko, lahko pa
mrežo med seboj povezanih točk. Zaradi kompleksnosti in časa potrebnega za izračun
modela, se navadno z računsko metodo izračunava le LAeq, kljub temu, da je na voljo
tudi izračun v oktavnih pasovih.

Algoritmi
Algoritmi so relativno enostavni za razumevanje. Raven
zvočnega tlaka na točki, ki ga povzroči vir določene
moči, se določi po sledeči enačbi:

Lp = LW + Dc + Cb - Aširjenje

Kjer je:
Lp
LW
Dc
Cb
Aširjenje

Ekvivalentna raven hrupa pri sprejemniku v dB (imisijsko mesto)
Raven zvočne moči vira v dB (ref = 1 pW)
Po pravek za usmerjenost v dB, če se zvok ne širi v vse smeri
enakomerno
Korekcija za čas aktivnosti vira v dB. Primer dolgoročna raven (long-term
level) se zniža za 3 dB, če je vir dejaven 12 ur na dan.
Korekcija zaradi dušenja v zraku, v dB
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Izraz dušenje se lahko razdeli v več popolnoma fizikalnih vplivov, kot je prikazano
spodaj:

Aširjenje = Adiv + Aatm + Adiv + Abar + Amisc + Crefl
Kjer je:
Adiv
Aatm
Agr
Abar
Amisc
Crefl

Dušenje kot rezultat geometričnega širjenja
Dušenje kot rezultat absorpcije v zraku
Dušenje pripisano absorpciji in odboju od tal
Dušenje zaradi loma na oviri
Dušenje zaradi različnih učinkov ( Vremena, sipanja pri prehajanju skozi
zahtevne akustične strukture kot so napeljave cevi )
Popravek zaradi prispevka odbojev

Vse to je mogoče računati s širokopasovnim (dB(A)) izračunom ali v oktavah z
naknadnim seštevanjem in izračunom podatkov o širokopasovni ravni hrupa. Splošno
so izračuni oktavnih pasov bolj natančni in uporabni pri kasnejših analizah za potrebe
sanacij hrupnih virov.

Validacija zagotavlja potrebno natančnost
Ravno tako kot meritve, je tudi izračune potrebno umeriti. To navadno vključuje
kontrolne meritve na izbranih mestih, kjer se
izmerjene ravni lahko primerjajo z izračunanimi.
Za razliko od meritev, se umerjanje izračuna
opravi šele po prvem izračunu, nakar sledi
korekcija modela s ponovnim izračunom.
Paziti je potrebno, da je aktivnost vira med
meritvijo enaka kot tista, uporabljena pri
izračunu. Izračun vključuje napako, ki je posledica
57

Okoljski hrup

načina izračuna dolgoročne povprečen ravni LAeq. Primerjavo meritev in izračunov bi
morali opraviti pri stabilnih vremenskih pogojih in smeri vetra od vira proti
sprejemniku (ukrivljanje zvoka). Pri uporabi rezultatov dnevnih meritev lahko pride do
sistematske napake, ki jo povzročijo spremenljivi vremenski pogoji in lastnosti tal. Ta
napaka lahko povzroči odstopanje do 10 dB v pozitivno ali negativno smer. Rezultati
meritev niso omejeni samo na točno določene vire, tako kot pri izračunu, in lahko
vključujejo prispevke vseh virov, ki so v času merjenja aktivni. To je pri korekciji modela
potrebno upoštevati. Za dobro 'umerjanje oz. kalibracijo' modela je priporočeno
dolgotrajno merjenje hrupa na izbranem mestu, ki zagotavlja dovolj veliko število
povprečji in s tem manjšo negotovost rezultatov.
V primerih, ko z računskim modelom ocenjujemo vpliv še neobstoječega vira za stanje
v prihodnosti, validacija modela z meritvami seveda ni mogoča. V takšnem primeru je
potrebno maksimalen napor vložiti v pridobivanje kakovostnih vhodnih podatkov in
sproti ocenjevati njihovo verjetnost. V veliko pomoč je primerjava podobnih situacij v
preteklosti ali na drugih lokacijah.

Natančnost
Natančnost posameznega izračuna je odvisna od različnih dejavnikov, najbolj
pomembni od teh pa so: vhodne ravni hrupa, razdalja med virom hrupa in imisijsko
točko, podatki in izkušenost/znanje uporabnika.
Algoritmi izračuna so prilagojeni za uporabo v
različnih scenarijih. Standardi izračunov za cestni in
železniški promet temeljijo na podatkovnih bazah o
hrupnosti cestnega prometa. Omejeni so lahko na
uporabo v določenih državah, kjer je raznovrstnost
vozil in voznih razmer specifična. Kljub temu, da se
natančnost med različnimi metodami izračuna
razlikuje, pa je zagotovljena natančnost še vedno
znotraj sprejemljivih meja
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Večji problem predstavlja zagotavljanje kvalitete vhodnih podatkov, saj je natančnost
rezultata močno odvisna od tega. Topografski podatki, zvočna moč virov in podatki o
pretoku vozil so območja pri katerih je potrebno biti posebno pozoren.
Z uporabo ažuriranih topografskih podatkov iz sistema GIS ali AutoCAD, merjenja
ravni zvočne moči industrijskih virov in štetja pretoka prometa na določenih mestih se
napaka povezana z vhodnimi podatki močno zmanjša. Še vedno pa je za kakovosten
model poleg že omenjenih zahtev, ključno znanje in izkušnje uporabnika.
Upoštevajoč vse navedeno lahko z veliko verjetnostjo zagotavljamo, da bodo izračuni
opravljeni s programsko opremo Bruel&Kjaer znotraj globalnih meja natančnosti, ki ne
presegajo vrednosti +/-3dB.
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Primerjava izračuna z meritvijo
Prednosti

Slabosti

Natančne informacije o:
• Kritičnih virih;
• Velikega števila pozicij;
• Neodvisnost od meteoroloških
pogojev;
• Hipotetična ocena situacije;
• Enostavnost in ažurnost;
• Manjša občutljivost na hrup ozadja.

•
•

Izjemno število podatkov (hrup in
geometrija);
Natančnost rezultatov je odvisen od
poznavanja akustike in izkušenj o
modeliranju hrupa.

Tako kot meritve, so tudi izračuni lahko
uporabljeni za oceno vpliva hrupa na
okolje. Dodatne možnosti uporaba
rezultatov modeliranja so povezane s
prepoznavanjem izstopajočih virov hrupa,
optimalno umeščanje virov v prostor,
predvidevanje posledic predvidenega
posega v prostor, simulacija učinkovitosti
ukrepov za zmanjšanje obremenitve.
Izdelava katastra hrupnih virov za
načrtovanje uravnoteženega razvoja in
uporabe zemljišč.
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Prostorsko planiranje
Planiranje je predstavlja pomemben del nalog povezanih s problematiko obvladovanja
hrupa in ga lahko razdelimo na dva nivoja:
•

•

Globalno – kjer je hrup širšega območja pod stalnim nadzorom z namenom
preprečitve nenadnih povečanj obremenjenosti. Sistematična in stalna
pozornost namenjena hrupu omogoča skladen razvoj in načrtovano umeščanje
različnih gospodarskih subjektov v omejene prostorske zmožnosti.
Lokalno – kjer se vsak poseg v prostor oceni tudi iz vidika povečanja
obremenjenosti s hrupom (ocena vplivov na okolje). Ocena vplivov na okolje je
predpogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja in omogoča dolgoročno
načrtovanje izrabe prostora.

Lokalno
V mnogo državah je oceno vpliva hrupa potrebno narediti že vnaprej. Primer:
Gradbeno dovoljenje za nov industrijski obrat ali odobritev podaljšanja avtoceste.
Pogost pojav je zahteva za oceno vpliva hrupa, ker ne želimo čezmerne obrementive ali
pa bi bil vpliv hrupa in ostalih dejavnikov na okolje v nasprotju s socio-ekonomskim
koristim, ki jih projekt predvideva. Takšen pristop je lahko korak k razvijanju
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alternativnih predlogov za zmanjšanje vpliva na okolje še predno je do posegov v
prostor dejansko prišlo.
Orodja, ki so na razpolago za oceno vpliva vključujejo:
•
•
•
•

Izdelav karte hrupa;
izračun uteženega indeksa hrupa;
ocena ekonomske učinkovitosti in vpliv aktivnosti
na zmanjšanje hrupa in
tabelarični prikaz števila ljudi izpostavljenih
določenim ravnem hrupa.

Uteženi indeks hrupa
Utežen indeks hrupa pokaže stopnjo motenja prebivalcev, ki so izpostavljeni hrupu.
Lahko je oblikovan tako, da indeks z vrednostjo 0 predstavlja ravni hrupa nižje od
priporočenih. Dober primer uteženega indeksa hrupa najdete v Danski zakonodaji, ki se
nanaša na vse novo zgrajene ceste:
1
LDEN
< 45
46 – 50
51 – 55
56 – 60
61 – 65
66 – 70
71 – 75
< 76
Skupaj

2
Faktor
izpostavljenosi
0.0
0.1
0.2
0.4
0.8
1.5
3.0
5.0

3
Število ljudi
(1000)
20
30
40
65
60
20
10
5
250
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4
Izpostavljenost
populacije (2 x 3)
0
3
8
26
48
30
30
25
170

Okoljski hrup
Za izračun tipičnega uteženega indeksa hrupa razporedite območja glede na namen
uporabe na: stanovanjsko, industrijsko, mešano trgovsko/stanovanjsko območje. Skalo
bremenitev razdelite v intervale po 5dB. Vsakemu intervalu priredite ti. faktor
izpostavljenosti. Pomnožite število oseb izpostavljenih hrupu znotraj izbranega
intervala. Rezultat je utežena izpostavljenost hrupu populacije znotraj enega intervala.
Višja vrednost indeksa ustreza višji stopnji hipotetičnega občutka nelagodja.
Če na koncu vse vrednosti posameznih intervalov seštejete, dobite skupni uteženi
indeks hrupa. V konkretnem primeru je vrednost UIH = 170. Rezultat lahko uporabite
za oceno vpliva hrupa na okolje in za primerjavo z alternativnimi rešitvami. Nižja kot je
vrednost UIH, manjši je pričakovani vpliv predlaganega posega v prostor.

Ekonomska upravičenost in učinek aktivnosti za zmanjševanja hrupa
V Švici se pri oceni upravičenosti vložka v zmanjševanja hrupa upošteva kriterij
zmanjšanja hrupa pod zakonsko dovoljeno raven in strošek, ki je za dosego cilja
potreben. Če je strošek visok, kriterij doseženega zmanjšanja na vseh izbranih točkah
pa ni izpolnjen, je investicija neupravičena.

Odločitev ali bodo ukrepi za zmanjšanje hrupnosti sprejeti je odvisna od stroškov ter
zmožnosti zmanjšanja hrupa pod zakonsko raven.
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Celovito ali strateško planiranje
obremenitev s hrupom poskuša
preprečiti nastajanje novih težav s
hrupom ter izboljšati uporabo
omejenih sredstev s kartiranjem in
vodenjem
oz.
upravljanjem
hrupnega okolja velikega območja,
kot je npr. mesto.

Kartiranje hrupa je široko uporaben
za namene nadzora hrupa na
letališčih. Gradnja nove ali razširitev obstoječe pristajalno-vzletne steze zahteva oceno
predvidenega povečanja hrupa na okolje. Gradbeno dovoljenje se izda šele potem, ko
investitor zagotovi, da ob upoštevanju predvidenih ukrepov hrup za radi letališča pri
najbližjih prebivalcih ne bo presegel vrednosti 65 dB v dnevnem oz. 55 dB v nočnem
času.
Osnova za izdelavo karte hrupa so lahko:
•
•
•

vnos rezultatov kratkotrajnih ali občasnih meritev na topografsko podlago,
vnos rezultatov dolgotrajnih meritev (monitoring) na topografsko podlago ali
računsko modeliranje.

21.maja 2002 je svet ministrov ES potrdil Evropsko direktivo o hrupu (END) z oznako
2002/49/EC. Za članice evropske skupnosti to pomeni velik korak naprej saj tudi po
formalni plati postavlja obravnavo hrupa na skupno izhodišče, kjer bo mogoče stalno
spremljanje stanja in primerjava obremenjenosti s hrupom med državami. Parlament
Evropskega sveta je naložil, da morajo vse članice ES sprejeto direktivo prenesti v svojo
zakonodajo. Izhodišče za sprejem direktive je bil leta 1996 sprejet dokument, t.i.
»Green paper«, ki pokriva področje industrijskega hrupa in hrupa transporta. V njem
so navedene usmeritve o pripravi kart hrupa, kakšne naj bodo in kako jih ustvariti.
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V prvi fazi je potrebno izdelati strateške karte hrupa za:
• mesta kjer število prebivalcev presega število 100 000
• glavne ceste z več kot 3 mio vozil/leto. To je približno 8 000 na dan;
• glavne železniške proge po katerih pelje več kot 30 tisoč vlakov/leto
• letališča na katerih je število operacij več kot 50 tisoč/leto. To je približno 135
na dna.
Po omenjenem predlogu naj bi karte hrupa vsebovale dva parametra LDEN in Lnight
(izračunana iz parametra LAeq, kateremu je v večernem času dodana korekcija 5dB in v
nočnem času 10dB) za posamezno vrsto oz. skupino hrupnega vira (cestni promet,
železniški promet, industrijski hrup) na višini 4 metre od površine tal. Vpliv posameznih
virov je izračunan po naslednjih metodah:
• ISO 9613 za industrijski hrup
• XPS 31 (NMPB-96, francoska metoda) za hrup prometa
• RLM2 (nizozemska metoda) za hrup železnic
• ECAC 29 za letalski hrup
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Zmanjševanje hrupa
Kadar želimo zmanjšati učinke vpliva hrupa v okolju na človeka, je potrebno upoštevati
naslednje dejavnike:
•
•
•

vire hrupa,
vpliv na poti med virom in sprejemnikom in
lastnosti objektov v katerih ljudje prebivajo.

Nedavna raziskav, ki temelji na analizi podatkov prvih strateških kart hrupa, objavljena
na spletnem naslovu EUbusiness prinaša zanimive informacije, ki pa niso spodbudne.
Podatki o stanju izpostavljenosti hrupu v Evropi kažejo, da vsaj polovica prebivalcev
občuti težave s spanjem, koncentracijo pri
učenju in ima povišan krvni tlak ponoči. Poročilo
navaja, da je več kot 19 milijonov prebivalcev, ki
živijo v mestih z več kot 250 tisoč prebivalci,
izpostavljeno hrupu, ki presega 55dB. Raven
hrupa 55dB je s strani Svetovne zdravstvene
organizacije prepoznana kot zgornja še
sprejemljiva vrednost. Ocena 19 milijonov je zelo
konzervativna, saj nekaj pomembnih članic ni
dokončalo strateških kart hrupa do decembra
2007, ko je bil zadnji rok za oddajo. Bolj verjetna
ocena je, da je s hrupom, ki presega 55dB
dejansko obremenjenih okoli 67 milijonov
prebivalcev ES.
Najbolj pogost vir hrupa v okolju je cestni
promet. Hrup cestnega je kriv za več kot 90%
primerov nesprejemljivih obremenitev s hrupom
(tj. dnevna LAeq > 55 dB(A)) v Evropi. Ostale
oblike transportnega hrupa kot so vlak ali letala,
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predstavljajo težave na lokalni ravni, vendar so za ljudi lahko zelo moteči.
Nivo hrupa na prostem se z oddaljenostjo od vira zmanjšuj. Razlog je v geometrijskem
širjenju zvočne energije, ki se porazdeli na večjo površino. Del zmanjšanja je potrebno
pripisati tudi dušenja zvoka v zraku in na tleh. Z ovirami lahko dosežemo, da se ravni
hrupa dodatno zmanjšajo.
Izolativnost hrupa zgradb je zadnja prepreka za širjenje hrupa iz okolja v naše bivalne
prostore.

Na viru
Večina držav spodbuja razvoj tišjih osebnih vozil in ostalih vozil cestnega prometa z
uveljavitvijo omejitev najvišjih dovoljenih ravni hrupa za posamezno kategorijo vozil.
Določanje hrupnosti vozil se izvaja po metodi ''vožnje mimo'' (Pass-by ali Drive-by), kjer
vozilo pod kontroliranimi pogoji pelje mimo merilnega mesta. Rezultati meritev so
pokazali, da se je raven hrupa, ki je posledica prometa v zadnjih 30 letih zmanjšala za
najmanj 8dB pri osebnih vozilih in cca. 15dB pri tovornih vozilih. Zaradi velikega
povečanja števila vozil na cestah, pa je ves trud praktično izničen. Prav zato so članice
ES razpisale projekt razvoja pametnih materialov za aktivno zmanjšanje hrupa vozil.
Rezultat po zaključku projekta je optimističen saj je več kot 40 partnerjev vključenih v
projekt prispevalo pri rešitve, ki naslednjih letih obljubljajo zmanjšanje hrupa za
dodatnih 10dB (vir: EUbusiness).
Vlade nekaterih držav (npr. Slovenija, Italija in Norveška) so sprejele zakonodajo, ki
vključuje meritve emisij hrupa vozil med rednim servisnim ali tehničnim pregledom.
Manj hrupa povzročajo tudi vzdrževana cestišča in uporaba poroznih materialov za
preplastitev vozišč. Tihi asfalt pomeni zmanjšanje hrupa za 2 – 6 dB(A). Določeni ukrepi
so mogoči tudi pri železniškem hrupu, kjer se tračnice spajajo z varjenjem, namesto
lesenih podlag pa se uporabljajo betonska v kombinaciji z elastičnimi dušilniki.

Na poti širjenja
Učinkovita metoda za zmanjševanje izpostavljenosti hrupu je povečanje razdalje med
virom hrupa in bivanjskimi objekti. Na žalost pa takšen pristop ni praktičen, velikokrat
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popolnoma neizvedljiv. Da bi kljub temu zmanjšali učinek hrupa na ljudi med vir in
mesto izpostavljenosti postavimo zvočno pregrado, zaslon ali drugo fizično oviro, ki
preprečuje neposredno širjenje hrupa v prostor.
Izbira zaščitne ograje je zahteven postopek, pri katerem je potrebno upoštevati vrsto
dejavnikov, ki na koncu pripeljejo do učinkovite zaščite pred hrupom. Upoštevati je
potrebno predvsem naslednje spremenljivke: relativno višino vira glede na višino
sprejemnika, oddaljenost pregrade od vira in absolutno višino pregrade. V praksi se
uporabljajo pregrade, ki segajo v višino od 1,5m pa do 10m. Za cestni hrup je tipična
višina med 3 in 7m.
Učinkovitost pregrade je odvisna tudi od frekvenčne karakteristike obravnavanega
hrupa. Dušenje nizkih frekvenc je v primerjavi z visokimi, bistveno manj uspešno. Nekaj
dB zmanjšanja je mogoče pridobiti z uporabo frekvenčno odvisnih absorpcijskih
pregrad. Z debelino in obliko pregrade, uporabljenimi materiali in vzorcem perforacije
je pregrada bolj učinkovita za načrtovano frekvenčno območje. Z namestitvijo
absorpcijskih pregrad preprečimo tudi neželene odboje, ki predstavljajo posredno
povečanje obremenitve s hrupom.
Pot širjenja hrupa preko zaščitnih pregrad spreminjamo tudi z naklonom in
oblikovanjem zaključka na vrhu pregrade.
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Zadnji v seriji ukrepov za zmanjšanje obremenjenosti ljudi s hrupom iz okolja je
zagotavljanje primerne izolirnosti zgradb. Metoda za oceno zvočne zaščite se imenuje
''Izolirnost fasade'' in se navaja kot 'Standardna utežena razlika nivojev' (DnT,w) ali kot
'Indeks utežene izolirnosti pred hrupom' (R'w)
Posamezne države problem rešujejo na različne načine, kot je opisano v naslednjih
primerih:
•
•

•

•

V nekaterih državah je najnižja raven
izolirnosti fasade pred hrupom predpisana;
V drugih državah (npr. Velika Britanija) je
zahtevana dodatna izolirnost, če so zunanji
viri hrupa relativno močni (letališki in cestni
promet);
V nekaterih državah stanovanjskih objektov
sploh ni dovoljeno graditi, če so ravni hrupa
visoke (npr. Načrtovanje prostora in
navodila za izvajanje št. 24 v Veliki Britaniji);
Slovenska zakonodaja opredeljuje kot
kakovostne tiste objekte, kjer v bivalnih
prostorih hrup ne presega 30dB(A) podnevi
in 25dB(A) ponoči (Pravilnik o zvočni zaščiti
zgradb).
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Merjenje z nadzorom ali
brez
Zakaj prisotnost merilca?
Uporaba moderne merilne opreme in brezžične komunikacijske tehnologije omogoča
izvajanje meritev, kjer operater ni potreben. Podatki se samodejno beležijo in v
izbranih intervalih ali v realnem času prenašajo v podatkovno bazo, ki se nahaja v
pisarni. To je zagotovo ekonomičen in učinkovit način spremljanja stanja hrupa na
terenu.
V določenih okoliščinah pa takšen način ni sprejemljiv in je prisotnost operaterja
nepogrešljiva zaradi:
•
•
•
•
•
•
•

Potrebnih sprememb nastavitev parametrov merjenja;
Zagotavljanja reprezentativnosti meritev;
Prepoznavanja in markiranja določenih hrupnih virov;
Prepoznavanju obstoječega hrupa;
Izločanja motenj ali napak pri delovanju merilne opreme;
Svetovanju delavcem, ki uporabljajo zelo hrupne in sluhu nevarne stroje;
Posredovanja v primerih sporov zaradi hrupa.

Nadzorovane meritve se navadno izvajajo v težkih pogojih, z omejenim časom, težko
dostopne, brez električnega napajanja, ob nepričakovanih dogodkih in pojavih hrupa,
včasih tako, da je priložnost za meritev le ena. Uporabnik zato potrebuje opremo, ki:
•
•
•
•

je z lahkoto prenosljiva in enostavna za uporabo,
ima markerje za prepoznavanje specifičnih dogodkov hrupa ali vira hrupa,
meri vse parametre istočasno,
beleži hrup skupaj s časovnim zapisom.
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Sočasno beleženje vseh podatkov zagotavlja skladnost in prihrani ponovno merjenje na
kraju samem.
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Za meritve, pri katerih operater ni prisoten, je potrebno merilno opremo še posebno
pazljivo nastaviti, pregledati in preveriti, saj mora biti sposobna delovati popolnoma
samostojno. To zahteva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velik dinamični razpon;
Beleženje podatkov (tj. vsako sekundo ali minuto);
Triger, ki sproži meritev ob točno določenem
dogodku;
Istočasno merjenje vseh parametrov;
Beleženje zvoka za prepoznavanje vira zvoka;
Beleženje podatkov o vremenskih pogojih;
Časovni zapis skupaj z beleženimi meritvami;
Dovolj spominskega prostora za vse podatke;
Avtomatsko preverjanje kalibracije;
Daljinski dostop do podatkov in nastavitev (ni
nujno);
Nadomestni vir električne energije;
Vodoodporna zaščita in ustrezen mikrofon;
Zaščita pred poškodbami.

Učinkovita kombinacija
Zaradi nepredvidljivosti pojavljanja hrupnih dogodkov v
okolju je najboljša kombinacija nadzorovane meritve v
začetni fazi in monitoringa (meritev brez prisotnosti
operaterja) kasneje.
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Trajni nadzor
Zaščita kakovosti okolja

Neprekinjen nadzor hrupa 24/365 in premerjava rezultatov z mejnimi vrednostmi
prinaša veliko dodatnih prednosti in koristi pri načrtovanju in obvladovanju hrupa na
dolgi rok.

Letališča
Monitoring hrupa je za veliko večino letališč ključni dejavnik upravljanja letališča, saj je
hrup pogosto na prvem mestu pritožb prebivalcev, ki živijo v bližini letališča.
Za nemoteno obratovanje so bila vodstva letališč prisiljena sprejeti ukrepe in pravila
obnašanja za zmanjšanje vpliva delovanja na najnižjo mogočo raven. Upajo, da jim
bodo sprejeta pravila zagotovila ne samo upoštevanje procedur s strani pilotov temveč
tudi zmanjšanje števila pritožb.
Pogosto je potrebno imeti podatke o hrupu in podatke o načinu in vplivu približevanja
letala k pristajalni stezi ter končno tudi o pristanku. Navadno že radar v kontrolnem
stolpu zagotovi želene podatke in ko so ti podatki povezani s podatki o hrupu, so lahko
uporabljeni za identifikacijo hrupa neposredno povezanega z določenim letalom.
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Stalen nadzor hrupa v mestih pomeni:
•
•
•
•
•

Nadzor hrupa industrije;
Nadzor hrupa gradbišč;
Nadzor hrupa prometnic;
Nadzor hrupa železnic;
Nadzor hrupa športnih prireditev, koncertov in drugih javnih dogodkov.

Monitoring hrupa v mestih je navadno posledica zahtev zakonodaje, spremembe
namembnosti prostora ali objektov, pritožb stanovalcev ali zahtev po odškodnini.
Stalna razpoložljivost podatkov o hrupu nakazuje na trend sprememb in predstavlja
dobro osnovo za izdelavo karte hrupa.

Sistemi za stalni nadzor hrupa (monitoring)
Naloga merilnega sistema za stalni nadzor hrupa je zagotavljanje stalnih podatkov o
hrupu v izbranih časovnih intervalih. Poleg hrupa sistem beleži tudi vremenske
parametre iz okolja.
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Vsi rezultati merjenja se zbirajo in shranjujejo na merilni postaji in se takoj (on-line) ali
v izbranih časovnih intervalih prenašajo na osrednji računalnik, kjer se zapisujejo v SQL
bazo in so na voljo za naknadno procesiranje in izdelavo različnih poročil. Število
merilnih postaj je odvisno od velikosti območja, ki ga pokrivamo in posebnih zahtev
zainteresirane javnosti ali stroke. Glavnina sistemov obsega med 10 do 30 terminalov,
obstaja pa tudi nekaj zelo velikih sistemov s 100 in več terminali (npr. Peking).
Terminal za nadzor hrupa navadno sestavljajo naslednje naprave: vodoodporen
mikrofon, analizator hrupa, enota za shranjevanje podatkov (PC) in sistem za prenos
podatkov (TCP, GSM, GPRS, 3G).
Srce merilne postaje je merilnik zvoka, ki meri in beleži izbrane parametre kot so LAeq in
LN.
Posebna nastavitev omogoča
zaznavanje hrupnih dogodkov, ki
izpolnjujejo določen kriterij (Noise
Event). Merilnik zvoka se z aktiviranjem
licence spremeni v analizator zvoka v
1/3 oktavnih pasovih.
Zaznavanje dogodkov v kombinaciji s
frekvenčno analizo omogoča takojšen
izračun LPN, ki predstavlja 'Občuten nivo
hrupa', ki je indikator obremenitve
povezan s preleti letal
Merilne postaja so s centralno enoto (server) povezane z ožičenjem (TCP) ali brezžično
s WiFi, GPRS ali 3G, ki zagotavlja stalno spremljanje hrupa na poljubnem številu
terminalov. Rezultat povprečne vrednosti hrupa objavljen na medmrežju ali na
informativni tabli je lahko del komuniciranja z javnostjo, ki pripomore k ozaveščanju
ljudi na eni strani in k zmanjšanju pritožb zaradi hrupa na drugi strani. S tem, ko so na
razpolago objektivni podatki ni več prostora za manipuliranje in neosnovane pritožbe.
Polega stalno instaliranih merilnih postaj se uporabljajo tudi mobilne postaje
opremljene z GPS napravo in 3G komunikacijo s serverjem. V vseh primerih je
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potreben zagotoviti, da merilni instrument ustreza točnosti tipa 1 po standardu SIST EN
60651, 60804 in 61672.
Terminali za stalni nadzor hrupa so dolgotrajno izpostavljeni vremenskim neprilikam,
katerim morajo kljubovati več desetletij. Ekstremne temperature, visoka vlažnost,
veter, korozivno ozračje in živali (ptice) je samo nekaj dejavnikov katerim mara biti
merilni sistem kos. Od vseh komponent je posebej občutljiv in najbolj izpostavljen
merilni mikrofon. Izdelan je iz posebnih materialov, z vgrajeno zaščito pred vlago ki so
odporni na škodljive vplive okolja. Nekateri mikrofoni imajo vgrajeno elektroniko za
samodejno akustično kalibracijo (tip 4184) ali električno preverjanje sistema s pomočjo
patentiranega CIC postopka (več o CIC preberite tukaj).
Vsi podatki iz merilnih postaj in drugih
posrednih virov (radar, kontrola letenja itn.) se
zbirajo na centralnem računalniku, ki s
pomočjo podatkovne baze skrbi, da so podatki
vedno na voljo za naknadno procesiranje,
izdelavo poročil in oceno stanja hrupa. V
primeru, da so na razpolago radarski podatki je
mogoče hrupne dogodke povezati z letalom, ki
je kršil koridor, letel prenizko ali ob
prepovedani uri. Ob takšnem dogodku je
nemudoma obveščena kontrola letenja in
letalski operator zaradi ugotavljanja morebitne
odgovornosti pilota. Tako v primeru letališča kakor tudi v primeru industrijskega hrupa
ali hrupa prometa je za podlago lahko uporabljena topografija iz GIS. Kombinacija
meritev, topografije in modelnega izračuna omogoča prikaz izpostavljenosti ljudi hrupu
kar je dodatna vrednost aplikacije.
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Mednarodni standardi
Pri obravnavi hrupa v okolju so mednarodni standardi pomemben element, saj so
lahko uporabljeni neposredno ali pa so navdih in referenca za nacionalne standarde.
To poglavje izpostavlja nekatere od pomembnejših standardov.
Obstajata dve mednarodni telesi povezani s standardizacijo. Mednarodna organizacija
za standardizacijo (ISO) se po večini ukvarja z metodologijami, ki zagotavljajo, da so
postopki določeni na način, ki omogoča primerljivost rezultatov. Mednarodna
elektrotehniška komisija (IEC) pa je zadolžena za merilno opremo, ki mora biti
združljiva in zamenljiva brez rizika za izgubo točnosti podatkov.

ISO 1996 – Ocena hrupa v okolju
ISO 1996 najpomembnejši standard za merjenje in vrednotenje hrupa v okolju..
Razdeljen je na dva dela:
•

ISO 1996-1: 2006 Akustika – opis, merjenje in ocena hrupa v okolju -1. del:
Osnovne veličine in ocenjevalni postopki;
• ISO 1996-2:2007 Akustika – opis, merjenje in ocena hrupa v okolju -2. del:
Določanje ravni hrupa v okolju
V prvem delu se nahaja uporabljena terminologija
in osnovni principi vrednotenja. Opisanih je nekaj
primerov dobre prakse.
Drugi del je namenjen proceduram, določanju
negotovosti in vplivu vremenskih spremenljivk,
analizi poudarjenih tonov in obravnavi vpliva virov
iz različnih izvorov na skupni hrup.
Izračune ocenjene ravni hrupa v referenčnem obdobju lahko vključuje tudi popravke za
poudarjene tone.
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ISO 3891 – Nadzor hrupa letalskega prometa
ISO 3891: »1978 Akustika – Postopek za opis hrupa letala slišnega na tleh« se ukvarja z
nadzorom hrupa letal (Meritve hrupa, snemanje, obdelava podatkov in poročanje).
Trenutno je standard v postopku revizije. Revizija vključuje postopke za oceno
hrupnosti letal slišanih na tleh, tako dolgotrajne brez nadzora kot tudi kratkotrajne
meritve na letališču in okolici.

ISO 9613 – Izračun
ISO 9613 »Akustika – Slabljenje zvoka pri širjenju na prostem je e razdeljen v 2 dela:
•
•

ISO 9613 1. del 1998: Metoda za računanje slabljenja zvoka zaradi atmosferske
absorpcije
ISO 9613 2.del 1996: Splošna metoda za računanje.

Standard opisuje načine za izračun slabljenja zvoka v zraku iz točkovnih virov,
upoštevajoč oktavni spekter in znano zvočno moč vira.
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EN IEC 60651, EN IEC 60804 in EN IEC 61672 – Merilniki zvočnih ravni
Ti trije standardi so medsebojno povezani in tvorijo osnovo za tehnične lastnosti
merilnikov zvoka. Veljajo za splošno sprejete ne samo v Evropi pač pa tudi na drugih
kontinentih. Kjerkoli se pojavi zahteva po merjenju hrupa, je izpolnjevanje zahtev
standardov za uporabljene merilnike predpogoj.
V večini držav je za meritve hrupa v okolju zahtevan instrument tipa 1.
•

EN IEC 60651 – Merilniki ravni zvoka (1979, 1993): Določa merilnike zvoka v
štirih kategorijah točnosti (tip 0, 1, 2 in 3). Zahtevane karakteristike se nanašajo
na usmerjenost, frekvenčno in časovno uteženje ter občutljivost na vplive
okolja. Predpis je osnova za preverjanje skladnosti instrumenta in tipske
odobritve;

•

EN IEC 60804 – Integracijski merilniki povprečne ravni zvoka (1985, 1989,
1993): Dopolnjuje standard EN IEC 60651 za tiste fonometre, ki merijo
ekvivalentno vrednost hrupa (Leq);

•

IEC 61672 – Merilniki zvoka: Standard združuje lastnosti standardov IEC 60651
in IEC 60804 in zaostruje zahteve za občutljivost na spremembe v okolju, zožuje
tolerance za točnost meritve. Novi standard postopoma prevzema funkcijo
predhodnikov in jih bo preteku prehodnega obdobja popolnoma nadomestil.
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Razred točnosti 3 se umika. Tip 0 in 1 se združujeta v novi Razred 1, tip 2 pa
postaja Razred točnosti 2.

Prikaz: izboljšana natančnost fonometra izdelanega po zahtevah standarda EN IEC
61672; puščice predstavljajo relativno napako meritve.
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Parametri hrupa v okolju
in izrazoslovje
Za opis vrednotenja odziva ljudi na izpostavljenost okoljskemu hrupu obstaja vrsta
parametrov in indikatorjev. Osebnostno pogojen odziv na izpostavljenost hrupu in
različne lastnosti med katerimi so predvsem: nivo hrupa, prisotnost frekvenc,
impulzivnost, pojavnost, itn.) različnih virov je pripeljala do vrste poskusov kako z eno
številko izraziti občuteno nelagodje zaradi hrupa.
»A« frekvenčno uteženje : Frekvenčno uteženje pretvorjeni električni signal na
merilniku hrupa prilagodi tako, da ta sledi frekvenčnemu odzivu ušesa. Osnova za Autežnostno krivuljo je inverzna oblika 40 dB krivulje enake glasnosti. Simboli za
parametre hrupa pogosto vključujejo črko »A« (tj. LAeq), ki pove, da je bila v meritev
izvedena z utežnostno krivuljo A.
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Hitro, počasno in impulzivno časovno uteženje: Za odčitavanje rezultatov z merilnikov
z analognim prikazom so bili uvedeni standardizirani časi odziva na spremembo nivoja
hrupa. Kljub novim tehnologijam in itegracijskim merilnikom še vedno obstaja zahteva
za prikaz diskretnih parametrov z zibranim časovnim uteženjem. Nacionalni standardi
navadno predpisujejo kater nastavitev (Fsast, Slow ali Impulse) je potrebno uporabit,
da bodo rezultati skladni.

LAeq, T: Široko uporabljen parameter hrupnosti, ki računa stalno raven hrupa z enako
energijo kot jo ima dejansko spremenljiv akustični signal hrupa. Črka »A« pove, da je
vključeno A-uteženje in »eq« pove, da je bila izračunana ekvivalentna raven. Od tod
sledi, da je LAeq A-utežena ekvivalentno stalna raven hrupa.
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LAE: Raven izpostavljenosti zvoku (SEL – sound exposure level): Je parameter v tesni
povezanosti z LAeq za oceno hrupnih dogodkov (letal, vlakov, itd.), ki imajo podobne
karakteristike, vendar z različnim časom trajanja. LAE vrednost vsebuje enako količino
akustične energije pri normaliziranem eno-sekundnem intervalu kot dejanski
obravnavani hrupni dogodek.
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LAFMax, LASMax ali LAIMax: Najvišja A-utežena raven hrupa izmerjena s hitrim (F), počasnim
(S) ali impulznim (I) časovnim uteženjem. So najvišje izmerjene ravni hrupa v intervalu
merjenja. Pogosto se uporabljajo v povezavi s še kakšnim drugim parametrom hrupa
(tj. LAeq) z namenom, da se prepreči prekoračenje mejne vrednosti zaradi enkratnega
dogodka. Izbira časovnega uteženja je v tem primeru ključnega pomena.

LAFMin, LASMin, LAIMin: Najnižja A-utežena raven hrupa izmerjena s hitrim (F), počasnim (S)
ali impulzivnim (I) časovnim uteženjem. To so najnižje ravni hrupa v okolju, ki se
pojavijo v intervalu merjenja.
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LAFN, T Percentilne vrednosti: Raven A-uteženega hrupa preseženega za N% merilnega
časa. V nekaterih državah se LAF90,T (raven hrupa presežena za 90% merilnega časa) ali
LAF95,T raven uporabljata kot meritev ravni hrupa ozadja. V Slovenski zakonodaji je za
določanje ravni ozadja izbrana LAF99,T . Za izračun statistične percentilne vrednosti je
izbrano časovno uteženje hitro (F).
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LAr,Tr vrednotenje: A-utežena ekvivalentna stalna raven hrupa (LAeq, T) v določenem
časovnim obdobju z upoštevanjem popravkov za poudarjene tone, izrazite impulze ali
nenaden pojav hrupa (inermittent). Splošno izraz za izračun vrednotene vrednosti je:

LAr, Tr = LAeq, t + KI + KT + KR + KS
Način določanja popravkov je priporočen v standardu SIST ISO 1996-2006 1.del, vendar
se vsaka država lahko odloči med objektivno ali subjektivno metodo ali pa kombinacijo
obeh. Subjektivna metoda je
enostavnejša vendar jo je v kritičnih
situacijah veliko težje dokazovati ali
zagovarjati. Uporaba objektivne
metode
zahteva
naprednejšo
opremo in več znanja. Postopki se
nanašajo predvsem na ugotavljanje
prisotnosti impulzov in poudarjenih
tonov.
Za ugotavljanje poudarjenih tonov
se npr. opravi 1/3-oktavna analiza
hrupa, kjer med seboj primerjamo sosednje pasove frekvenc. Če je razlika
frekvenčnega pasu za več kot 5 ali več dB višja od obeh sosednjih pasov, to predstavlja
poudarjeni ton. Za določanje izrazitih impulzov pa je potrebno ugotoviti razliko med
impulzno A-uteženo ravnjo (LAIeq,T) in ekvivalentno A-uteženo ravnjo (LAeq,T) za isto
časovno obdobje. Če je ta razlika večja od 2 dB, se predpostavlja, da je hrup
impulziven.

Parametri hrupa letalskega prometa
Če se hrup letalskega prometa zajema na enak način kot običajen vir hrupa (kar se
navadno zgodi), potem so pomembni parametri hrupa LASMax in LAE (ta je enakovredna
LAX v nekaterih starejših standardih) za posamezen dogodek in LAeq,T za sosledje
hrupnih dogodkov.
V nekaterih primerih (npr. certificiranje letal) je zahtevana bolj podrobna analiza.
Rezultati frekvenčnega spektra se beležijo v ½ sekundnih intervalih, isto se zahteva za
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ekvivalentno raven in SPL. Občutena raven hrupa (LPN) se nato izračuna s pomočjo
pretvorbe ravni zvočnega tlaka in je izražena kot Občutena raven nelagodja, skladno s
standardom ICAO Aneks 16.

Če ima spekter hrupa letalskega prometa poudarjene tone, potem je potrebno dodati
dodaten popravek do 6,7 dB k občuteni ravni hrupa (LPN), da dobimo raven hrupa s
popravkom za tone LTPN. Celoten subjektiven vpliv preleta letala mora pri izračunu
upoštevati časovni zapis dogodka (prelet letala). Za izračun se pri tem upošteva
integrirana občutena raven zvočnega tlaka s popravkom za poudarjene tone, ki
rezultira v efektivno občuteno raven hrupa LEPN. Podrobnosti v zvezi z letalskim hrupom
najdete v ISO 3891 (trenutno v zaključni fazi revizije – Final draft) .
LDN
Dnevno-nočna povprečna raven zvoka. LAeq z 10 dB(A) popravka v času med 22:00 in
7:00 (nočni čas). Popravek predstavlja nadomestilo za intenzivnejšo občuteno
nelagodje v nočnem času, ko so sicer povprečne ravni hrupa nižje.
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Frekvenčni spekter
Analize hrupa v okolju dokazujejo da ono-številčna vrednost LAeq ne ustreza dejanski
karakteristiki obravnavanega hrupa. Če so za vir hrupa značilne določene frekvenčne
komponente (ventilator) je potrebna frekvenčna analiza v oktavnih pasovih (1/1 ali 1/3
oktave) ali še bolj podrobno s pomočjo FFT analize.
Za namene modeliranja hrupa se zvočna moč vira lahko izrazi v obliki oktavnega
spektra, kar je upoštevano pri izračunu širjenja zvoka. Dušenje zvoka je frekvenčno zelo
odvisno.
Zvočna moč
Je količina akustične energije (W), ki jo vir oddana v časovni enoti. Zvočna moč je od
okolja neodvisen parameter za razliko od zvočnega tlaka, ki odvisen od odbojev,
absorpcije prostora in oddaljenosti od vira.
Če je raven zvočne moči znan ni težko izračunati ravni zvočnega tlaka v poljubni točki v
prostoru. Obratno pa je to mogoče le v redkih primerih (npr. odmevnici ali gluhi sobi).
Iz povedanega izhaja, da je zvočna moč pomembna karakteristika zvočnega vira in je
uporabna z za izračun ravni zvočnega tlaka.
Tako kot zvočni tlak je tudi zvočna moč merjena v logaritmičnih enotah, vrednost 0 dB
ravni zvočne moči je enaka 1 pW (pikovat = 10-12W).
Simbol, ki se uporablja za raven zvočne moči, je LW in je pogosto izražen v dB(A) 1/1
oktave ali 1/3 oktave.

88

Okoljski hrup

O Brüel & Kjær-u
Podjetje sta ustanovila dva danska inženirja, Per V. Brüel in Viggo Kjær leta 1942. Več
kot 55 let sta zvok in vibracije tvorila jedro aktivnosti družinskega podjetja. Brüel &
Kjær je vodilni dobavitelj preciznih merilnih mikrofonov, akcelerometrov, sistemov za
analizo, merilnikov ravni zvoka in kalibracijskih sistemov po vsem svetu. Merilniki ravni
zvoka, ki so bili dovolj majhni, da se jih je lahko držalo v roki, so bili prvič predstavljeni
že davnega leta 1961 in odtlej je bil Brüel & Kjær vodilni na trgu profesionalnih rešitve
na področju hrupa v okolju in hrupa na delovnem mestu.
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Za več znanja
Brüel & Kjær organizira tečaje in usposabljanja iz področja meritev hrupa v okolju v
matičnem podjetju na Danskem in preko predstavništev v številnih državah po vsem
svetu. Udeležence poučujejo izkušeni poznavalci in specialisti za hrup, ob pomoči
aplikacijskih inženirjev matičnega podjetja. Za dodatne informacije o Programih
izobraževanja kliknite tukaj.
Kalibracije in vzdrževanje
Brüel&Kjær ima organizirano obsežno in učinkovito mrežo servisnih in kalibracijskih
centrov v Evropi in na drugih kontinentih. V njih se boste lahko dogovorili za kalibracijo
merilne opreme, popravila ali sklenili pogodbo o vzdrževanju in nadgradnji, ki lahko
vključuje tudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let
Kako priti v stik?
Brüel & Kjær ima zastopstvo v več kot 90 državah po svetu. Za podrobnejše informacije
prosimo, da se obrnete na lokalnega zastopnika.
V primeru dvoma, lahko neposredno kontaktirate Brüel & Kjær na Danskem (naslovi in
telefonske številke so na zadnji strani). Seznam zastopnikov se prav tako nahaja na
domači strani Brüel & Kjær-a: www.bksv.com
Zastopnik za Slovenijo:

IMS industrijski merilni sistemi
Cesta Ljubljanske brigade 23A
1000 Ljubljana, Slovenija
info@ims.si www.ims.si
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