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VLASTNOSTI JAVOROVÉHO DREVA A JEHO MOŽNÝ VPLYV NA KVALITU 

ZVUKU DREVENEJ ORGANOVEJ PÍŠŤALY 

Martin Čulík, Anna Danihelová, Andrej Štafura 

1 Úvod 

Drevo patrí medzi najstaršie využívané materiály a ako stavebný materiál bolo v minulosti na 

stavbu hudobných nástrojov nenahraditeľné. Drevo predstavuje spolu s kovom dva základné 

stavebné materiály využívané na stavbu píšťalových organov. Aj keď v súčasnosti nemáme z 

pohľadu európskej organovej kultúry informácie o kvantitatívnom a kvalitatívnom pomere 

využívania dreva a kovu na stavbu organov v rôznych európskych krajinách, vieme, že 

existujú nástroje, ktoré nemajú žiadne zastúpenie drevených registrov. Dá sa teda 

predpokladať, že nie vo všetkých krajinách sa drevo na stavbu organových registrov 

využívalo v rovnakej miere. Líši sa aj rozsah využitia jednotlivých druhov drevín naprieč 

jednotlivými organovými provenienciami, v závislosti od rôzneho charakteru jednotlivých 

hudobných kultúr, ale aj od materiálovej a ekonomickej dostupnosti. Využívanie  rôznych 

druhov dreva na stavbu historických organov má vplyv na ich stabilitu ako aj na zvukovú 

kvalitu. V drevárskej literatúre, respektíve aj v technických normách, je rezonančné drevo 

definované ako drevo zo smreka obyčajného, alebo jedle bielej. Z pozície drevených 

organových píšťal môžeme považovať za kvalitný materiál aj drevo duba letného, v menšej 

miere buka lesného a ďalších tvrdých drevín. Tieto dreviny boli často využívané na predné 

dosky drevených organových píšťal, ale aj na výrobu celých píšťal. Organologický výskum 

historických organov na Slovensku doteraz zaznamenal viaceré druhy drevín, ktoré boli 

používané na stavbu rôznych častí drevených organových registrov. Na výrobu organových 

píšťal sa z drevín používali najviac smrek obyčajný (Picea abies L., Karst.), buk lesný (Fagus 

sylvatica L.), rôzne druhy duba (Quercus sp.) alebo jedľa biela (Abies alba Mill.). K občasne 

používaným drevinám patria aj javor horský (Acer pseudoplatanus L.), hruška divá (Pyrus 

pyraster L.), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), krušpán (Buxus L.) či jaseň štíhly (Fraxinus 

excelsior L.) (ČULÍK, 2020). 

2 Javor horský (Acer pseudoplatanus L.) 

Javor horský je beľová drevina s malým podielom ciev, ktoré sú makroskopicky nezreteľné, 

usporiadané sú jednotlivo alebo v skupinách. Je to roztrúseno-pórovitá drevina. Libriformné 

vlákna, ktoré majú v dreve mechanickú a spevňovaciu funkciu, sú v prípade javora 

prevažujúcim pletivom (dosahujú podiel až 78%), obklopujú cievy a sú tiež na hranici 

ročného kruhu. Javor nemá odlíšiteľné jadro, drevo má ružovkastú až nažltlú farbu s typicky 

hodvábnym leskom. Štruktúra dreva je jemná, spravidla rovnovlákna, ročné kruhy sú dosť 

zreteľné, ohraničené tmavším prúžkom letného dreva (Obrázok 1. vľavo). Stržňové lúče sú 

veľmi početné a vo všetkých rezoch sú veľmi zreteľné. V dolných častiach kmeňov sa často 

vyskytuje výrobcami hudobných nástrojov vyhľadávaná vlnitá kresba, ktorá má na radiálnom 

reze podobu lesklých pruhov naprieč ročným kruhom (Obrázok 1. vpravo). Drevo javora je 

tvrdé, pomerne ťažké, hladko štiepateľné, v suchom prostredí trvanlivé. Ešte vzácnejšia a 

výrobcami hudobných nástrojov vysoko hodnotená je kresba tvorená spiacimi očkami javora 

horského, prípadne takzvaná mramorová, ako aj korenica. Zvláštna pestrá kresba korenice 

vzniká, keď ročné kruhy koreňov vrastajú do kmeňa (presnejšie na pni), kde sa prispôsobujú 

jeho ročným kruhom. Javor horský s vlnitým vláknom sa spolu s rezonančným smrekom 



N O V É  T R E N D Y  A K U S T I C K É H O  S P E K T R A  2 0 2 2  
Vedecký recenzovaný zborník | Peer-reviewed Proceedings 

 

8 

 

používa na Slovensku pri výrobe strunových hudobných nástrojov. Naopak, pri výrobe 

slovenských historických organov sa drevo javora horského identifikovalo len ojedinele 

(ČULÍK, 2020). 

  

Obrázok 1. Radiálna plocha javora horského – bez a s vlnitým leskom. 

3 Metódy experimentu 

V prvej časti experiment bola použitá metóda modálnej analýzy pri harmonickou budení s 

využitím Chladniho obrazcov, ktorej princíp využíva aparatúra VIBROVIZER (ČULÍK, 2020). 

Uvedená metóda bola použitá pri meraní fyzikálno-akustických charakteristík (FACH) dreva 

(ρ – hustota, EL – modul pružnosti pozdĺž vlákien, A – akustická konštanta, cL – rýchlosť 

zvuku pozdĺž vlákien). Skúšobné telesá v tvare pravouhlých tenkých doštičiek boli zhotovené 

tak, aby zodpovedali požiadavkám tejto metódy a mohli byť neskôr bez rozmerových úprav 

použité v druhej časti praktického experimentu. 

V druhej časti experimentu bola použitá špeciálne vyvinutá metodika analýzy zvuku 

vzduchozvučného hudobného nástroja s pomocou rýchlej Fourierovej transformácie – FFT 

analýza (ŠTAFURA A KOL., 2021). Zosnímaný zvuk sa analyzoval vyhodnotením frekvenčného 

spektra drevenej experimentálnej otvorenej organovej píšťaly. Píšťala bola upravená pre 

potreby merania tak, aby bolo možné meniť jej zadnú stenu a tým sa zaručila opakovateľnosť 

meraní. Skúšobné telesá po meraní FACH boli v druhej časti experimentu použité na zadnú 

stenu organovej píšťaly. 

3.1 Drevo javora horského 

Skúšobné telesá dreva javora horského (JV) sú zobrazené na Obrázku 2. Vlnitá kresba má na 

radiálnom reze podobu lesklých pruhov naprieč ročným kruhom a v istej miere bola prítomná 

pri všetkých skúšobných telesách dreva javora. Pre zistenie fyzikálno-akustických 

charakteristík (FACH) dreva bolo použité drevo javora horského v počte 7 ks. 
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Obrázok 2. Skúšobné telesá javora JV. 

3.2 Experimentálna organová píšťala 

Na výrobu experimentálnej organovej píšťaly (Obrázok 3.) bolo použité drevo smreka 

obyčajného (Picea abies, L., Karst.) s kvalitou rezonančného dreva, pričom jadro píšťaly bolo 

vyrobené z dreva duba zimného (Quercus petraea) a predkrývka z hrušky divej (Pyrus 

pyraster (L.) Burgsd.). Píšťala bola vyhotovená podľa menzúry pre organovú píšťalu strednej 

veľkosti. Navrhnutá bola tak, aby ju bolo možné použiť pri veľkom rozsahu tlakov. Tejto 

požiadavke zodpovedal výber drevín i výška výrezu úst experimentálnej píšťaly. V systéme 

vzdušnice bol tlak nastavený postupne  na 588 Pa, 716 Pa, 814 Pa a 941 Pa. Vybrané hodnoty 

tlaku vychádzajú z reálne používaných tlakov pri organových pozitívoch.  

Experimentálna organová píšťala bola vyrobená tak, aby v rámci experimentov bolo možné 

vymieňať jej zadnú stenu. Táto stena nezasahuje priamo do zvukotvorných prvkov píšťaly, 

nemá teda bezprostredný vplyv na proces vzniku tónu, ale môže mať vplyv na výsledný zvuk 

píšťaly, čo bolo aj predmetom tohto výskumu. Doštičky, ktoré boli v experimente použité na 

zadnú stenu píšťaly, mali počiatočnú hrúbku 7 mm. Následne bola hrúbka zadnej steny 

zmenšená o 1 mm, t.j. na 6 mm a zopakovali sa merania postupne pri vyššie uvedených 

tlakoch. Merania sa opakovali aj pri hrúbkach steny 5 mm, 4 mm, 3 mm, 2 mm a 1 mm. Celý 

postup sa zopakoval pri použití javora na zadnú stenu píšťaly. Pevný spoj, tvorený glejovým 

lepidlom medzi zadnou stenou a zvyškom tela píšťaly, bol po odmeraní danej vzorky 

neabrazívne odstránený pomocou biopreparátu, vyvinutom v spolupráci SAV Bratislava 

a Technickej univerzity vo Zvolene (PANGALLO A SPOL., 2021). 

 

Obrázok 3. Detail drevenej organovej píšťaly. 
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4 Výsledky a diskusia 

4.1 Fyzikálno-akustické  charakteristiky  

Meranie vybraných vlastností dreva bolo uskutočnené v laboratóriu, kde bola teplote vzduchu 

22 ℃ a relatívna vlhkosť vzduchu 55 %. Vlhkosť skúšobných telies bola wa = 8 (± 1) %. 

Pomocou meracieho zariadenia VIBROVIZER bola zisťovaná rezonančná frekvencia 

doštičiek základného vibračného módu (2,0) (Obrázok 4.). 

 

Obrázok 4. Javor  - mód (2,0), f = 401 Hz. 

Rezonančná frekvencia módu kmitania (2,0) bola použitá pre výpočet dynamického modulu 

pružnosti EL a následne bola vypočítaná akustická konštanta A a rýchlosť zvuku cL 

(DANIHELOVÁ A KOL., 2015). V Tabuľke 1. sú uvedené priemerné hodnoty, smerodajné 

odchýlky a variačné koeficienty jednotlivých FACH. 

Tabuľka 1. FACH dreva javora horského (ρ – hustota dreva, EL – modul pružnosti pozdĺž vlákien dreva, A – 

akustická konštanta, c – rýchlosť zvuku pozdĺž vlákien dreva). 

Drevina n  ρ 

(kg.m-3) 

EL  

 (GPa) 

A  

(m4.kg-1.s-1) 

cL 

(m.s-1) 

JV 7 

MV 669 11,29 6,12 4 098 

SD 12,5 1,56 0,45 289,4 

CV (%) 1,9 13,79 7,4 7,1 

Poznámka: n – počet skúšobných telies, MV – priemerná hodnota, SD – smerodajná odchýlka, CV – variačný koeficient v % 

 

Výsledky meraní FACH javorového dreva v Tabuľke 1. naznačujú, v porovnaní s výsledkami 

iných experimentov (ČULÍK, 2020), že ide o javorové drevo vyššej kvality. 

4.2 FFT analýza zvuku experimentálnej drevenej organovej píšťaly 

Zvukový záznam vyhodnotený pomocou FFT analýzy je prezentovaný v stĺpcových grafoch, 

kde je uvedené zastúpenie základnej frekvencie a vyšších harmonických frekvencií zvuku 

experimentálnej píšťaly pri jednotlivých hrúbkach doštičiek (t.j. 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 mm) 

použitých na zadnú stenu píšťaly a tlakoch vzduchu (588 Pa, 716 Pa, 814 Pa a 941 Pa). 

Obrázky 5. až 11. prezentujú zosnímané zastúpenie harmonických zložiek v spektre zvuku pri 

jednotlivých hrúbkach javorových doštičiek (6, 5, 4, 3, 2, 1 a 0,5 mm) tvoriacich zadnú stenu 

experimentálnej píšťaly a každom tlaku vzduchu v systéme vzdušnice (588 Pa – modrá, 716 

Pa – červená, 814 Pa – šedá a 941Pa – žltá farba stĺpca). 
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Obrázok 5. Zastúpenie harmonických zložiek v spektre zvuku drevenej organovej píšťaly JV 1 – hrúbka zadnej 

steny 6 mm. 

 

Obrázok 6. Zastúpenie harmonických zložiek v spektre zvuku drevenej organovej píšťaly JV 1 – hrúbka zadnej 

steny 5 mm. 

 

Obrázok 7. Zastúpenie harmonických zložiek v spektre zvuku drevenej organovej píšťaly JV 1 – hrúbka zadnej 

steny 4 mm. 
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Obrázok 8. Zastúpenie harmonických zložiek v spektre zvuku drevenej organovej píšťaly JV 1 – hrúbka zadnej 

steny 3 mm. 

 

Obrázok 9. Zastúpenie harmonických zložiek v spektre zvuku drevenej organovej píšťaly JV 1 – hrúbka zadnej 

steny 2 mm. 

  

 

Obrázok 10. Zastúpenie harmonických zložiek v spektre zvuku drevenej organovej píšťaly JV 1 – hrúbka zadnej 

steny 1 mm. 
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Obrázok 11. Zastúpenie harmonických zložiek v spektre zvuku drevenej organovej píšťaly JV 1 – hrúbka zadnej 

steny 0,5 mm. 

Tabuľka 2 prezentuje základné frekvencie tónu pri jednotlivých hrúbkach zadnej steny 

experimentálnej drevenej organovej píšťaly pri tlakoch 588 Pa, 716 Pa, 814 Pa a 941 Pa. 

Tabuľka 2. Základná frekvencia tónu experimentálnej píšťaly – so zadnou stenou dreva JV 1 (Hz). 

Hrúbka steny    → 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 

Tlak v systéme vzdušnice     ↓  

 
 Základná frekvencia f (Hz)  

 

588 Pa  522,18  522,18  522,18  522,18  522,18  522,18  516,80  

716 Pa  527,56  527,56  527,56  527,56  527,56  522,18  522,18  

814 Pa  527,56  527,56  527,56  527,56  527,56  527,56  522,18  

941 Pa  527,56  527,56  527,56  527,56  527,56  527,56  527,56  

 

Výsledky na Obrázkoch 5. – 11. naznačujú, že pri zmenšovaní hrúbky zadnej steny píšťaly 

zhotovenej z dreva javora, nedochádza ku výraznejšej zmene hladiny akustického tlaku 

základnej frekvencie (1f) ani vyšších harmonických. Mierne zmeny je možné pozorovať pri 

vyšších harmonických frekvenciách, výraznejšie sú pri 11f. Pri zadnej doštičke z dreva javora 

sa zníženie základnej frekvencie prejavilo hlavne pri najnižšom tlaku 588 Pa pri hrúbke steny 

0,5 mm. Z uvedeného vyplýva, že pri zmenšovaní hrúbky zadnej steny píšťaly zostáva 

zachovaná farba zvuku ako aj hladina akustického tlaku. K podobnému výsledku dospel aj 

FLETCHER (2012), ktorý taktiež zistil, že druh dreva zrejme nemá žiadny významný vplyv na  

kvalitu zvuku drevenej organovej píšťaly. Inak je to však s hrúbkou steny píšťaly. Steny 

píšťaly môžu vibrovať v dôsledku turbulentného prúdenia vzduchu (šírenia sa tlakovej vlny), 

a teda môžu mať vplyv na zvuk píšťaly. BACKUS A HUNDLEY (1966) preukázali, že vibrujúce 

steny znižujú základnú frekvenciu, čo potvrdili aj naše merania v prípade zadnej doštičky a to 

najmä hrúbky 0,5 mm.  Pokles základnej frekvencie pri stenčovaní zadnej steny je možné 

vysvetliť aj zvýšeniu hodnoty tzv. otvorovej korekcie. To znamená, že miesto, v ktorom sa 

vyrovnáva akustický tlak píšťaly s barometrickým tlakom okolia, sa vysúva smerom von z 

píšťaly, čím sa zväčšuje dĺžka vzduchového stĺpca v stojatom vlnení a klesá základná 

frekvencia. V prípade, že steny píšťaly sú dostatočne hrubé alebo zhotovené z dreva s vyššou 
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hustotou, vplyv vibrácií stien píšťaly na zvuk je minimálny, je možné ho zistiť len 

akustickými meraniami, nie subjektívne hodnotením ľudským sluchom. 

Pri použití javora na zadnú doštičku experimentálnej píšťaly sa hladina akustického tlaku 

harmonických zložiek spektra zvyšovala s rastúcim tlakom pri každej hrúbke okrem prvej 

vyššej harmonickej zložky (2f). Tu sa hladina akustického tlaku zvýšila s rastúcim tlakom 

minimálne, t.j. o (1 až 2) dB, pričom hladina akustického tlaku pri tlakoch 588 Pa a 941 Pa 

bola takmer identická okrem najmenších hrúbok (1 mm a 0,5 mm).   

5 Záver 

Drevo je popri kove najpoužívanejším a neodmysliteľným materiálom pri stavbe hudobného 

nástroja akým je organ. Výsledky experimentov skúmajúcich vplyv zadnej steny drevenej 

organovej otvorenej píšťaly z dreva javora horského na frekvenčné spektrum  zvuku píšťaly 

ukazujú, že znižovanie hrúbky steny sa prejaví miernym poklesom základnej frekvencie 

a malými zmenami hladiny akustického tlaku vyšších harmonických zložiek, čo však 

zásadným spôsobom nemení zvukový charakter výsledného tónu. Výsledky tiež naznačujú, že 

javor s menšou hrúbkou je vhodný pre použitie aj pri vyšších tlakoch v systéme vzdušnice 

organa. 

Počet a pomer harmonických zložiek ako aj hladina akustického tlaku jednotlivých 

harmonických zložiek určujú farbu zvuku. Zvýšenie hladiny akustického tlaku vyšších 

harmonických zložiek ľudské ucho subjektívne vníma ako jemné zostrenie zvuku píšťaly. 

Vzhľadom na vyššie uvedené výsledky je možné konštatovať, že použitím vyššieho tlaku v 

systéme vzdušnice je možné vykompenzovať pokles základnej frekvencie píšťaly pri menšej 

hrúbke zadnej steny bez porušenia jej stability a celistvosti. 

Z výsledkov taktiež vyplýva, že použitím doštičiek menšej hrúbky na drevenú organovú 

píšťalu je možné znížiť spotrebu kvalitného dreva bez výraznejšieho vplyvu na vlastnosti a 

charakter zvuku organovej píšťaly. 

Skúmanie vplyvu hrúbky zadnej doštičky a tlaku na zvuk drevenej organovej píšťaly sa 

realizovalo na experimentálnej píšťale s konkrétnou menzúrou, preto závery vychádzajúce z 

výsledkov meraní nie je možné zovšeobecňovať. Ešte je potrebné  skúmať vyššie uvedený 

vplyv hrúbky a tlaku aj pri píšťalách s odlišnými menzúrami. 
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Summary 

Properties of Maple Wood and its Possible Influence on the Sound Quality of a Wooden 

Organ Pipe. Wood is the most used and essential material in the construction of a musical 

instrument such as an organ. The results of experiments investigating the effect of the back 

plate of the open organ pipe made of maple wood on the frequency spectrum of the sound of 

the pipe show that reducing the thickness of the plate is manifested by a slight decrease in the 

fundamental frequency and small changes in the intensity level of higher harmonic 

components, which, however, does not fundamentally change the sound character of the 

resulting tone. The results also indicate that maple with a relatively smaller thickness of 

material is suitable for use even at higher pressures in the organ airbox system. The number 

and ratio of harmonic components as well as the level of intensity of individual harmonic 

components determine the colour of the sound, while an increase in the intensity level of 

higher harmonic components of the sound is subjectively perceived by the human ear as a 

subtle sharpening of the sound of the pipe. It can be concluded that by using a higher pressure 

in the airbox system, it is possible to compensate for the decrease in the fundamental 

frequency of the pipe with a smaller thickness of the back wall without violating its stability 

and integrity. The results also show that by using plates of smaller thickness for a wooden 

organ pipe, it is possible to reduce the consumption of quality wood without significantly 

affecting the properties and character of the organ pipe sound. 

Keywords 

Organ; wooden pipe; physical and acoustical characteristics; maple wood. 
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ÚVOD DO AKUSTIKY DREVENÝCH STAVIEB –  

OBYTNÉ PRIESTORY NA BÁZE DREVA 

Martin Čulík, Michal Hrčka 

1 Úvod 

V architektúre, vnímanej laikom a bežným užívateľom, badať trend návratu k tradíciám-hoci 

pretaveným do moderných foriem. Natívne drevo ako výsostne prírodný materiál svojou 

výnimočnou, tektonikou, ktorú vnímame v nadčasových architektonických dielach, je zvlášť 

citlivo vnímaný v dnešnej uponáhľanej a pretechnizovanej dobe. V materiálovom inžinierstve 

sa vyvíjajú moderné kompozitné materiály a technológie, ktoré posúvajú možnosti moderných 

drevených konštrukcií. Po dreve začínajú siahať mnohí projektanti ako po nástroji návratu 

„duchovna“ do architektúry – príkladom môže byť organická architektúra. Ľudskému faktoru 

v dizajne a architektúre pribudla nová dimenzia – vplyv na užívateľa v dotyku s umelým 

materiálnym prostredím (ŠTEFKO A KOL., 2021). 

Drevostavby, resp. stavby na báze dreva, sa v súčasnosti  realizujú nielen ako bytové budovy 

ale aj nebytové budovy z hľadiska členenia stavieb podľa stavebného zákona. Pod nebytovými 

budovami si môžeme predstaviť (hotely, motely, penzióny, budovy pre školstvo, zdravotnícke 

a sociálne zariadenia, športové haly, atď.). Samozrejme pomer novostavieb, kde nosný 

konštrukčný materiál je na báze dreva je oproti aj napríklad naším západným susedom ČR asi 

3 krát menší, ale pozitívum je, že počet drevostavieb aj na slovenskom stavebnom trhu 

každoročne rastie. 

Aktuálne drevostavby spĺňajú všetky základne požiadavky na stavby podľa osobitého predpisu. 

Drevo ako základný stavebný materiál má výborné mechanické vlastnosti vzhľadom k 

hmotnosti. Protipožiarna bezpečnosť bola pre drevené stavby prísna, avšak od roku 2017 

nastala revízia STN 92021-1:2017, čoho výsledkom je možnosť aktuálne stavať 5 – podlažné 

drevostavby. Keďže v skladbách drevených stavieb je účinná tepelná izolácia, popri iných 

typoch nosných konštrukcií nastáva úspora v hrúbke pri zachovaní vysokom izolačnom 

štandarde. 

Hlavným cieľom v odbore akustika drevených stavieb je nielen návrh optimálnych materiálov 

konštrukčnej skladby obytnej drevenej stavby, ale aj vzájomné spojenie a napojenie deliacich 

konštrukcií tak, aby skúmané parametre akustiky spĺňali nielen legislatívne požiadavky 

vyplývajúce z aktuálne platných noriem, ale aby bol zabezpečený celkový akustický komfort a 

kvalita života jednotlivcov, ktorým je stavba na báze dreva   odovzdaná do užívania.  

1.1 Stavebná akustika 

Stavebná akustika ako súčasť vedecko-technickej disciplíny akustiky sa zaoberá štúdiom a 

aplikáciou poznatkov o šírení zvuku v budovách z hľadiska zvukovej izolácie. Stavebná 

akustika sa zaujíma o zvukové javy a súvislosti v uzavretom priestore. Stavebná akustika je vo 

fáze projektovej prípravy v 21. storočí veľmi aktuálnou témou. V rámci zvýšených nárokov 

a informovanosti stavebníkov, začína byť kontrola meraním hluku obytného priestoru (vnútri 

ako aj v jej okolí) a nepriezvučnosti deliacich konštrukcií in situ veľmi žiadaná a obligátna.   

Technický pokrok v oblasti merania a simulácií v súčasnosti umožňuje nielen lepšie posúdenie 

existujúcich jednoduchých konštrukcií a približné určenie ich izolačných schopností v štádiu 

návrhu, ale aj identifikáciu akustických mostov , riešenie detailov a vývoj akusticky zložených 
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konštrukcií. Zvukovú izoláciu totiž nevieme zabezpečiť iba zvýšením hrúbky určitého 

materiálu  tak ako pri napr. „zateplení budovy“ ale iba koncepčným riešením (RYCHTÁRIKOVÁ 

A KOL., 2019). Je potrebné ale poznamenať že zlepšenie akustických charakteristík  danej 

drevostavby alebo konkrétneho priestoru stavby, nemôže byť realizovaná na úkor  obmedzenia 

základných požiadaviek na stavby podľa aktuálneho platného stavebného zákona (napr. 

mechanická odolnosť a stabilita resp. požiarna odolnosť).  

Akustické vlastností stavebných prvkov a stavebných konštrukcií, prenášať zvuk vzduchom 

z vonkajšieho prostredia do vnútorných priestorov (prijímacie miestnosti) alebo medzi 

susediacimi miestnosťami, vyjadruje vzduchová nepriezvučnosť. Pri nárazovom vybudení 

stavebných prvkov a stavebných konštrukcií, prenos zvuku z vybudeného stavebného prvku 

alebo konštrukcie je formou akustických vibrácií. Akustické vlastností takto vybudených 

stavebných prvkov a stavebných konštrukcií vyjadruje kroková nepriezvučnosť.  

Pre miestnosti, ktoré nemajú spoločnú deliacu konštrukciu (bezprostredne nesusedia), alebo 

stavebné konštrukcie delia miestnosti s rozdielnym objemom alebo v prípadoch, keď deliacu 

plochu nie je možné jednoznačne určiť, kvantifikuje štandardizovaný rozdiel hladín. 

1.2 Akustika obývaného priestoru 

Akustická pohoda (akustický komfort) v obývanej stavbe je dôležitým aspektom z pohľadu 

kvality života človeka. Stavba musí byť navrhnutá a postavená tak, aby hluk a vibrácie 

pôsobiace na užívateľov stavby alebo osoby v blízkosti stavby neprekročili úroveň, ktorá by 

ohrozovala ich zdravie prípadne znemožňovala spánok, oddych a vytvárala aj optimálne 

pracovné podmienky. 

Zvuk v uzavretom priestore sa správa ako uzavretá energia. Snaží sa dostať von z uzavretého 

priestoru, pričom prekážkou sú mu steny a stropy, resp. deliace konštrukcie. Odráža sa od stien 

stavby a zvyšuje úroveň hluku v uzavretom priestore. Ak sú steny ľahké s vysokou 

priezvučnosťou, väčšina energie sa vyžiari von a hluk vnútri klesá. Čím sú tieto pevnejšie, 

hrubšie a hmotnejšie, zvuk sa odráža od stien do priestoru a úroveň hluku vzrastá. 

Vhodný návrh a správna technológia výroby jednotlivých konštrukcií zabezpečia splnenie 

normovaných, resp. legislatívnych požiadaviek na kvalitu vnútorného prostredia, zabezpečia 

dostatočnú vzduchovú a krokovú nepriezvučnosť stavebných konštrukcií ako aj optimálny čas 

dozvuku v uzatvorenom priestore daného typu stavby. Netreba pozabudnúť, že pri výstavbe 

drevených stavieb je potrebne dbať na zabránenie šírenia zvuku aj nepriamymi cestami (ŠTEFKO 

A KOL., 2021). 

2 Požiadavky na ochranu pred hlukom a vibráciami v stavebnej akustike  

Človek je vo svojom okolí denne vystavený hluku z rôznych zdrojov. Vplyvy prostredia, v 

ktorom sa denne pohybujeme majú na ľudský organizmus stresujúci účinok. Jedným z týchto 

negatívnych javov je aj nadmerné zaťaženie hlukom z okolitého prostredia. Príliš silné, príliš 

časté v nevhodnú dobu alebo v nevhodnom mieste sa vyskytujúce zvuky sú pre náš organizmus 

nežiadúce. Spôsobujú našu mrzutosť, nesústredenosť, ruší nás v práci. Tieto zvuky označujeme 

ako hluk. Na hluk sa nedá zvyknúť, nedá sa mu prispôsobiť. Jeho úroveň však exponenciálne 

stúpa.  

Predpokladom ochrany proti hluku v miestnostiach budov je zabezpečenie legislatívnych resp. 

normatívnych požiadaviek. Na Obrázku 1. je znázornený hierarchicky zákonodarný systém SR 

aj s konkrétnymi vyhláškami a normami na ochranu človeka proti hluku a vibráciám.  
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Obrázok 1. Postavenie noriem v zákonodarnom systéme SR. 

2.1 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2015  

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby spĺňali základné požiadavky na stavby  podľa 

osobitného predpisu. Pozemné stavby musia spĺňať nasledovné požiadavky: 

• Mechanická odolnosť a stabilita 

• Požiarna bezpečnosť 

• Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia 

• Bezpečnosť stavby pri užívaní 

• Ochrana pred hlukom a vibráciami  

• Energetická úspornosť  

• Tepelná ochrana 

V rámci ochrany pred hlukom a vibráciami sú špecifikované stavebno-technické požiadavky 

na stavbu, technické zariadenia stavby a úžitkové vlastnosti :  

(1) Stavba sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa v nej vytvorili podmienky pohody pri 

spánku, odpočinku a pracovných činnostiach a aby odolávala škodlivému pôsobeniu vplyvu 

hluku a vibrácií. Stavba musí zabezpečovať, aby hluk a vibrácie pôsobiace na ľudí a zvieratá 

boli na takej úrovni, ktorá neohrozuje zdravie a je vyhovujúca pre obytné a pracovné prostredie, 

a to aj na susedných pozemkoch a stavbách. Najvyššie prípustné hodnoty hluku a vibrácií v 

stavbách ustanovuje osobitný predpis (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z.). 

(2) Stavba sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby svojimi vlastnosťami zabezpečovala v 

akusticky chránenej miestnosti ochranu proti 

a) hluku šíriacemu sa vzduchom z vonkajšieho priestoru, 

b) hluku šíriacemu sa vzduchom z iného uzavretého priestoru v budove, 

c) nárazovému hluku, 

d) hluku z technického a technologického vybavenia a zariadenia budovy, 

e) nadmernému hluku v poli odrazených vĺn (dozvuk). 
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(3) Pri zabezpečovaní ochrany stavby proti vonkajšiemu hluku od dopravy sa musia prednostne 

uplatňovať urbanistické opatrenia pred opatreniami chrániacimi jednotlivé stavby. 

(4) Stavba sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby zabezpečovala ochranu okolia proti hluku zo 

zdrojov vnútri stavby alebo spojených so stavbou. 

(5) Každé zabudované technické zariadenie spôsobujúce hluk a vibrácie musí byť v budove s 

obytnými a pobytovými miestnosťami umiestnené a inštalované tak, aby ich prenos, ako aj 

šírenie do stavebnej konštrukcie boli obmedzené (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

40/2002 Z. z.). 

(6) Potrubie a zariadenie sa musia dimenzovať, viesť, uložiť a pripevniť tak, aby sa v akusticky 

chránenom priestore zabezpečila prípustná hladina hluku a vibrácií podľa osobitných predpisov 

(Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z.).  

(7) Hladina hluku vznikajúceho nárazom na stavbu alebo jej časť spôsobeného pohybom 

predmetov alebo osôb po podlahe a schodišti nesmie prekročiť slovenské technické normy 

stanovené na vzduchovú a krokovú nepriezvučnosť (STN EN ISO 717 –1 (73 0531), STN EN 

ISO 717 – 2 (73 0531)). 

2.2 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky, ustanovuje podrobnosti o 

prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 

infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Podľa tabuľky dole nižšie sú prípustné hodnoty 

hluku daného chráneného územia. 

Tabuľka 1. Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí. 

2.3 Základná  technická norma v stavebnej akustike STN EN 73 0532 

Norma stanovuje požadované hodnoty zvukovej izolácie pre deliace konštrukcie medzi 

miestnosťami v budovách a na zvukovú izoláciu obvodových plášťov budov vrátane okien a 

dverí. Požadované hodnoty sú stanovené s ohľadom na funkciu miestnosti a hluk v susednom 

priestore. Táto norma tiež stanovuje zásady na navrhovanie obytných a občianskych budov z 

hľadiska stavebnej akustiky, najmä pre: 

• Bytové domy, vrátane nadstavieb a prístavieb, ktorými vznikajú nové byty, 

• Občianske budovy (hotely, nemocnice, školy, administratívne budovy) 

• Obytné časti v budovách iného účelu, 
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• Rodinné domy (samostatne i radové). 

Pre stavebné úpravy existujúcich budov a pre úpravy existujúcich bytov sa táto norma použije 

primerane. Ďalej táto norma v prílohe konkretizuje akustické vlastnosti, ktoré charakterizujú 

základnú technickú požiadavku na posudzovanie zhody a schopnosť stavebných výrobkov plniť 

v stavbách funkciu ochrany pred hlukom (STN 73 0532). 

2.4 Požiadavky na zvukovo-izolačné vlastnosti deliacich konštrukcií budov 

Požiadavky a kritériá na zvukovú izoláciu deliacich konštrukcií budov vrátane obvodových 

plášťov a okien sú stanovené normou STN 73 0532: 2013-01. Metódy merania vzduchovej 

nepriezvučnosti vnútorných stien, stropov a dverí medzi dvoma miestnosťami v budovách 

špecifikuje norma STN EN ISO 16283-1: 2014-08 Akustika. Meranie zvukovoizolačných 

vlastností budov a stavebných konštrukcií v teréne. Časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť (ISO 

16283-1:2014). Norma, ktorá špecifikuje postupy na meranie krokovej nepriezvučnosti 

pomocou merania hladiny akustického tlaku so zdrojom nárazu pôsobiacim na podlahe alebo 

schodoch v budove je STN EN ISO 16283-2: 2021-08. Akustika. Meranie zvukovoizolačných 

vlastností budov a stavebných konštrukcií v budovách. Časť2: Kroková nepriezvučnosť (ISO 

16283-2: 2020). 

2.5 Typy deliacich konštrukcií v rámci stavebnej akustiky 

V rámci viacerých zdrojov sa môžeme stretnúť s rôznymi deleniami konštrukcií z hľadiska ich 

zložitosti a mechanickej interakcie ich jednotlivých vrstiev. Z Hľadiska stavebnej akustiky 

rozdeľujeme deliace konštrukcie:   

a) Akusticky jednoduché konštrukcie (Obrázok 2. a 3.) – sú označované konštrukcie 

s homogénnym mechanickým charakterom, ktoré sa môžu skladať z jednej alebo viacerých 

plošne a tuho spojených vrstiev (RYCHTÁRIKOVÁ A KOL., 2019). Podstatou je aby sa pri 

akustickom zaťažení a následne kmitaní pohybovali spoločne. Pri určení vzduchovej 

nepriezvučnosti rozoznávame nasledovné oblasti:  

• Oblasť rezonancie – závislá od tuhosti a rozmeru konštrukcie 

• Oblasť od plošnej hmotnosti – vieme vyjadriť impedanciu kmitajúcej steny  

• Oblasť vlnovej koincidencie – súvisí so zmenou ohybovej tuhosti 

 

Obrázok 2. Prenos zvuku cez akusticky jednoduchú deliacu konštrukciu. 
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Obrázok 3. Závislosť R´w od hrúbky jednoduchej deliacej konštrukcie (murovaná konštrukcia). 

b) Dvojité konštrukcie systém hmota – pružina – hmota (Obrázok 4.) – patria do skupiny 

akusticky násobných. Ide o viacvrstvové konštrukcie, ktorých fragment nie je spojito tuhý, teda 

hmotné, tuhé vrstvy (napríklad veľkoplošné doskové materiály) 

Sú oddelené vzduchovou medzerou alebo iným pružným spojom. S dvojitými konštrukciami 

sa môžeme stretnúť ako pri masívnych stenách, tak aj pri ľahkých stenách.  

Bolo preukázané, že vhodným návrhom dvojitej steny dokážeme docieliť vyššiu zvukovú 

izoláciu v porovnaní s jednoduchou stenou rovnakej celkovej plošnej hmotnosti. Napríklad 

SDK stena v prípade správneho zhotovenia pri zanedbaní adaptačného činiteľa spektra C, 

vykazuje Rw porovnateľné s 20 cm hrubou pórobetónovou stenou a pri použití ťažkých dosiek 

so stenou z vápennopieskových tehál. Skladbu týchto stien je z mechanického hľadiska možné 

nazvať tzv. pružnou útlmovou sústavou, kde sa prejavuje princíp hmota – pružina – hmota 

(hmotná tuhá vrstva m1 – pružná vzduchová vrstva vyjadrená tuhosťou s – hmotná tuhá vrstva 

m2). Obrázok č. 4 znázorňuje zvukovú energiu dopadajúcu na veľkoplošnú dosku, ktorá sa ďalej 

šíri cez drevenú stĺpikovú konštrukciu a dutinu v konštrukcií.  

Akusticko–mechanické deje prebiehajúce v násobných konštrukciách sú v porovnaní 

s jednoduchými stenami omnoho zložitejšie, čo je zapríčinené týmito faktormi 

(RYCHTÁRIKOVÁ A KOL., 2019): 

• interakcia jednotlivých vrstiev a ich mechanicko-konštrukčné spoje, 

• vlastné rezonancie jednotlivých vrstiev materiálov v rezonančnej oblasti, 

• rezonancia vzduchovej dutiny medzi veľkoplošnými doskami, 

• stojaté vlnenie – nastáva v prípade, ak sa vlna odráža a vracia späť ku zdroju hluku. 

Pri dvojitých konštrukciách dochádza k vlastným rezonanciám jednotlivých vrstiev 

v rezonančnej oblasti. Z toho nám vyplýva, že zvukovoizolačné vlastnosti ľahkých konštrukcií 

budú v oblasti nízkych frekvencií slabšie v porovnaní s jednoduchými stenami s rovnakou 

váženou nepriezvučnosťou Rw. Drevostavby môžeme zaradiť z hľadiska stavebnej akustiky do 

tzv. ľahkých konštrukcií, preto oblasť nízkych frekvencií je pre drevené stavby problematická. 
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Obrázok 4. Prenos zvuku cez dvojvrstvý stavebný dielec. 

c) Akusticky zložená konštrukcia – v praxi sa často stretávame  s prípadom, kde projektant 

síce navrhne stenu s dostatočnou zvukovou izoláciou, avšak do dverného alebo okenného 

otvoru navrhne konštrukciu diametrálne odlišných kvalít (spôsobených nielen skladbou 

konštrukcie , ale aj riešením detailu ich osadenia – riešením prahu, tesnení, vetracej štrbiny 

a podobne). Takto zložený komplex konštrukcií sa označuje akusticky zloženou konštrukciou. 

 
Obrázok 5. Pri výpočte Rw sa spájajú čiastkové nepriezvučnosti deliacej a výplňovej konštrukcie – je potrebné 

poznať obsah jednotlivých plôch. 

3 Priestorová akustika  

Priestorová  akustika sa zaoberá šírením, útlmom a pohlcovaním zvuku a zákonitosťami 

vzťahov akustických veličín vnútri čiastočne alebo úplne uzatvoreného priestoru. Dáva do 

súvisu subjektívne hodnotenie miestností ako aj rôznych veľkých priestorov (divadlá, 

koncertné miestnosti, prednáškové sály, kostoly, obývané budovy, reštaurácie, školy, drevené 

stavby, atď.) s objektívne merateľnými fyzikálnymi veličinami, ktoré umožňujú popísať 

akustické vlastnosti priestoru. Hodnotiace parametre akustiky priestoru vyplývajú zo 

základných vlastností zvuku v uzavretom zvukovom poli a ich vnímania ľudským uchom. V 

uzatvorených priestoroch je potrebné zabezpečiť optimálne akustické parametre tak, aby sa 
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dosiahla akustická pohoda. To znamená, zabezpečenie vhodného času dozvuku T60 v sekundách 

pre konkrétny priestor. Toto je možné dosiahnuť vhodnými interiérovými prvkami, či 

stavebnými úpravami, ktoré bývajú veľmi náročným riešením. 

Priestorová akustika sa zaoberá riešením akustickej kvality čiastočne alebo úplne uzavretých 

priestorov s dôrazom na optimálny tvar a veľkosť priestoru ako aj použité materiály na jeho 

výstavbu a vybavenie. 

3.1 Zvuková pohltivosť deliacich konštrukcií v priestore budovy 

Šírenie zvuku v uzavretých priestoroch je najviac limitované deliacimi konštrukciami, ktoré 

ovplyvňujú jeho výkon (P0). V rôznych pomeroch, no zakaždým je výkon zvuku rozdelený 

(Obrázok 6.) na výkon, ktorý sa od konštrukcie odrazí späť do priestoru (P1) a výkon, ktorý sa 

pohltí (P2). Zvuková energie, ktorá prenikne do konštrukcie sa následne vyžiari, rozdelí na časť, 

ktorá ostane v konštrukcii a premení sa na inú energiu alebo je odvedená na iné miesto (P3), a 

časť ktorá prenikne až do nasledujúceho priestoru (P4). 

 

Obrázok 6. Dopad zvuku na deliacu konštrukciu. 

Ak dopadne zvuková vlna na materiál (stenu), časť sa odrazí, časť je pohltená materiálom 

a zvyšok bude po prechode látkou postupovať ďalej. V každom uzatvorenom  priestore teda 

dochádza ku absorpcii zvuku, premene zvukovej energie na energiu inú, napr. tepelnú či 

mechanickú. Táto schopnosť priestoru absorbovať časť akustického výkonu zvukových vĺn sa 

nazýva zvuková pohltivosť (absorpcia) a veličina vyjadrujúca mieru absorpcie je koeficient 

zvukovej pohltivosti α (-).  

Koeficient zvukovej pohltivosti α je materiálová charakteristika a je frekvenčne i smerovo 

závislý, je dôležitou charakteristikou ovplyvňujúcou čas dozvuku a podrobne sa ním zaoberá 

priestorová akustika. Pri hodnotení akustiky v uzatvorenom priestore, akým je aj drevostavba, 

sa využíva veľké množstvo ďalších fyzikálnych veličín priestorovej akustiky (RYCHTÁRIKOVÁ, 

CHMELÍK, 2015). 

Akustická charakteristika, koeficient zvukovej pohltivosti sa určuje viacerými metódami, 

jednou z nich sa zaoberá norma STN EN ISO 10534-2 Akustika. Určovanie koeficienta zvukovej 

pohltivosti a akustickej impedancie v impedančných trubiciach. Časť 2: Metóda transformačnej 

funkcie (ISO 10534-2:1998). 
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Je dôležité poznať rozdiel medzi zvukovou pohltivosťou a nepriezvučnosťou. Tieto parametre 

sú často zamieňané a výsledkom je nespokojnosť s navrhnutým riešením. Zvuková pohltivosť 

materiálu je schopnosť látkového prostredia pohlcovať dopadajúci zvuk, kým nepriezvučnosť 

je schopnosť materiálu brániť prieniku zvuku.  Obe vlastnosti sú dôležité pri znižovaní hluku a 

to tak, že zvukovo pohltivými materiálmi dosahujeme zníženie hladiny akustického tlaku v 

priestore a zvukovo nepriezvučnými materiálmi (konštrukciami) bránime prieniku nežiaduceho 

zvuku do chránenej miestnosti (ŠTEFKO A KOL., 2021). 

Zvuková pohltivosť materiálu je schopnosť látkového prostredia pohlcovať dopadajúci zvuk 

a podľa klasifikácie z hľadiska pohltivosti v jednoduchom ponímaní rozoznávame materiály 

pohltivé:  málo (a < 0,25) – stredne (a < 0,6) – vysoko (a > 0,6), alebo ich zatrieďujeme do 

tried pohltivosti (STN EN ISO 11654: 2001-11) podľa Tabuľky 2. 

Tabuľka 2. Triedy zvukovej pohltivosti – medzinárodná norma EN ISO 11654. 

 

3.2 Experiment merania zvukovej pohltivosti vybraných stavebných materiálov – 

dosiek 

Pre stanovenie zvukovej pohltivosti bolo vybraných 9 doskových materiálov používaných na 

konštrukciu drevených stavieb: drevotrieska (DTD), doska s orientovanými vláknami (OSB), 

buková preglejka (PDP_BK), topoľová preglejka, doska vyrobená z recyklovaných nápojových 

kartónov (TETRA K), sadrovláknitá doska (Fermacell), cemento-triesková doska (CTD), 

sadrokartón (Rigips) a stredne tvrdá drevovláknitá doska (MDF). 

Z každého druhu materiálu bolo zhotovených po 5 skúšobných telies kruhového prierezu 

s priemermi 100 mm a 29 mm. Na Obrázku 7. sú skúšobné telesá testovaných materiálov. 

Drevotriesková doska (DTD) hrúbky 12 mm, doska s orientovanými trieskami (OSB) hrúbky 

10 mm, sedemvrstvová buková preglejka (PDP_BK) hrúbky 8 mm, päťvrstvová topoľová 

preglejka (PDP_TO) hrúbky 6 mm a stredne tvrdá drevovláknitá doska (MDF) hrúbky 12 mm 

sú materiály na báze dreva s rôznymi druhmi spojiva (močovo-formaldehydové a melamín-

formaldehydové živice). Sadrovláknitá doska (Fermacell) hrúbky 12,5 mm, cemento-triesková 

doska (CTD) hrúbky 10 mm sú materiály vyrobené s použitím minerálneho spojiva (sadra a 

cement). Tieto sú používané pri stavbe budov hlavne s ohľadom na ich protipožiarne vlastnosti. 

V experimente boli použité aj dosky vyrobené z recyklovaných nápojových kartónov (TETRA 

K) hrúbky 10 mm a sadrokartónové dosky (Rigips) hrúbky 12,5 mm.  
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Obrázok 7.  Skúšobné telesá experimentálneho merania pohltivosti zvuku. 

 

 

Obrázok 8. Závislosť koeficienta zvukovej pohltivosti testovaných materiálov na frekvencii. 

Z grafu na Obrázku 8. je možné vidieť, že vo frekvenčnom rozsahu 200 Hz – 2 000 Hz boli 

namerané vyššie hodnoty koeficienta zvukovej pohltivosti u doskových materiálov CTD, 

PDP_TO, DTD a OSB v intervale 0,05 až 0,53. U dosiek Fermacell a Rigips bola v porovnaní 

s ostatnými materiálmi nameraná najvyššia hodnota koeficienta zvukovej pohltivosti (α = 0,3 – 

0,4) vo frekvenčnom intervale 2,5 do 4 kHz a spolu s MDF bola pohltivosť najnižšia v rozsahu 

frekvencií 50 Hz – 2 000 Hz. Materiál z dosiek TETRA K dosahoval oproti ostatným 

materiálom najvyššie hodnoty α vo frekvenčnej oblasti nad 4 500 Hz až 6 400 Hz a najnižšie 

vo frekvenčnom intervale 50 Hz – 1 500 Hz. Zvuková pohltivosť bukovej preglejky PDP_BK 

bola vyrovnaná, keď α = 0,2 v rozsahu frekvencií od 1 kHz do 6,4 kHz a dosahovala najnižšiu 

hodnotu v rozsahu frekvencií 3 500 Hz – 6 400 Hz. Najvyššia hodnota koeficienta zvukovej 

pohltivosti α = 0,53 bola zaznamenaná u skúšobných telies z cemento-trieskovej dosky (CTD) 

pri f = 1 500 Hz. Podľa normy STN EN ISO 11654 [9] je možné zaradiť skúmané doskové 

materiály medzi materiály odrazivé až málo pohltivé,  s výnimkou dosky CTD, ktorú môžeme 

zaradiť medzi materiály zvukovo pohltivé (ČULÍK A KOL., 2020). 
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4 Typológia drevených stavieb  

Drevostavba je konštrukcia, alebo stavebné dielo, kde hlavnú nosnú konštrukciu tvoria prvky 

vyrobené z dreva. Moderné drevostavby vychádzajú z estetického odkazu pôvodných 

drevostavieb s priznaním dreva ako prírodného materiálu. Zároveň sa využívajú progresívne 

konštrukčné prvky a materiály na báze dreva s vyššími fyzikálnymi úžitkovými vlastnosťami 

(ŠTEFKO A KOL., 2019). 

Drevené stavby môžeme rozdeliť  na:  

• Zrubové stavby  

• Drevená rámová (stĺpiková) konštrukcia 

• Prefabrikovaný, panelový konštrukčný systém 

• Stavby z panelov z masívneho dreva 

• Skelety 

• Hrazdený konštrukčný systém 

• Prefabrikovaný modulový systém 

• Hybridné konštrukcie 

• Mosty 

5 Materiály používané v drevených stavbách 

Materiály používané v drevených stavbách ilustruje Obrázok 9. Môžeme ich rozdeliť na 

materiály, ktoré tvoria nosnú časť stavby, kde sú v praxi používané hlavne konštrukčné hranoly 

tzv. KVH hranoly, lepené masívne drevo, lepené  lamelové drevo, krížom lepené lamelové 

drevo, profilované nosníky LLD, ktoré dokážu prenášať všetky druhy zaťažení. Ďalej sú to 

veľkoplošné doskové materiály, kde sú využívané hlavne drevné kompozitné materiály, 

slúžiace na priestorové stuženie nosnej konštrukcie, ako dosky tvoriace tzv. vzduchotesnú 

rovinu (OSB 3 a 4) alebo obkladové protipožiarne materiály. 

 

Obrázok 9. Materiály používané v konštrukciách drevených stavieb. 

Tepelné resp. akustické izolácie delíme na organické a anorganické. Súčasný trend v 

stavebníctve preferuje organické izolácie ako napr. drevovláknité, konopné, korkové, ľanové a 

jutové izolácie. Z hľadiska vlhkostného stavu a difúzie vodnej pary rozdeľujeme konštrukcie 

na difúzne otvorené a difúzne uzatvorené. Rozdiel je v konštrukčnej skladbe a radení 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kon%C5%A1trukcia
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Stavebn%C3%A9_dielo&action=edit&redlink=1
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jednotlivých materiálov v smere difúzneho toku cez konštrukciu v zimnom období. 

Najdôležitejšou vrstvou konštrukcie z pohľadu difúzie vodnej pary je parozábrana, resp. 

parobrzda a ich umiestnenie v konštrukcii (ŠTEFKO A KOL., 2019). 

Obrázok 9. znázorňuje skladbu obvodovej steny drevostavby. Základný prvok je tvorený 

drevenou rámovou konštrukciou, vyplnenou drevovláknitou izoláciou. V interiérovej časti je 

veľmi dôležitá už spomínaná OSB doska, ktorá zabezpečuje spolu vzduchotesne prelepenými 

spojmi tzv. vzduchotesnú rovinu. Keďže je OSB doska použitá na strane interiéru, môžeme 

hovoriť o difúzne otvorenej skladbe danej drevostavby.  Smerom do interiéru je vhodné použitie 

inštalačnej predsteny vyplnenej tepelnou izoláciou, ako priestor pre trasovanie inštalácií ako 

napr. (Elektrika, ZTI, VZT, ÚK). Následne je obvodový panel drevostavby ukončený 

odvetranou medzerou a dreveným fasádnym obkladom pred ktorou je aplikovaná UV stabilná 

a protiveterná fólia. 

 

Obrázok 10. Rez obvodového panelu drevostavby. 

6 Akustika drevených stavieb 

Úloha zvukovej ochrany v stavebníctve vyplýva z požiadavky realizovať konštrukčné prvky 

tak, aby účinky zvuku či hluku z domácich, cudzích obytných alebo pracovných priestorov, z 

technických zariadení, ale aj z vonkajšieho priestoru nepôsobili rušivo, nezdravo a na človeka 

psychicky zaťažujúco. Z konštrukčného hľadiska, násobné konštrukcie vyzerajú byť výhodným 

riešením z pohľadu akustiky čiže zvukovo-izolačných vlastností drevených stavieb. Akusticky 

násobné konštrukcie sa skladajú z viacerých prvkov, čiastkových stien, ktoré nie sú pevne 

spojené po celej ploche, ale delí ich vzduchová medzera, obyčajne vyplnená ľahkým 

materiálom, ktorý nebráni čiastkovým stenám v samostatnom kmitaní. Snahou pri skladaní 

optimálnej skladby deliacej konštrukcie je eliminovať vplyv rezonancie a koincidencie v oblasti 

počuteľných frekvencií. Hľadá sa kompromis voľby hrúbky čiastkových stien a hrúbky 

vzduchovej medzery (relatívne čím väčšia tým lepšie) pre dosiahnutie požadovaných hodnôt 

zvukovej izolácie. Avšak pri zväčšovaní hrúbky materiálu čiastkovej steny, napriek tomu, že 

sa zlepšujú vlastnosti zvukovej izolácie, môže dôjsť k posunu vplyvu koincidencie do oblasti 

počuteľných frekvencií. Ľahké steny z dosiek z dreva, na báze dreva a iných materiálov 

pripevnených napr. v stĺpikovej konštrukcii drevenej stavby sa v tomto prípade javia ako 

praktickejší spôsob vyhotovenia násobnej konštrukcie. 
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Drevostavby sú stavby, ktorých hlavným nosným prvkom je drevo alebo materiál na báze 

dreva. Drevo je prírodný obnoviteľný materiál. Jeho použitie má v stavebníctve dlhodobú 

tradíciu. Už v minulosti bolo drevo používané ako stavebný konštrukčný materiál pre výstavbu 

domov. V poslednej dobe je rozvoj u nás spojený hlavne s rozvojom výstavby 

nízkoenergetických a pasívnych domov. 

V súčasnosti treba myslieť aj na zabezpečenie akustickej pohody človeka. Akustiku 

drevostavby ovplyvňuje množstvo vstupných faktorov s následnými konzekvenciami. 

Nepriezvučnosť deliacich konštrukcií u drevených stavieb sa dá ovplyvniť jednotlivými 

vrstvami materiálu a ich vlastnosťami, správnou voľbou materiálu a vzájomným poradím 

vrstvenia. No u napr. murovaných stavieb sa nepriezvučnosť dá regulovať len hrúbkou 

samotnej steny. Výhodou drevených stavieb je možnosť výberu určitých materiálov s 

požadovanou nepriezvučnosťou pri relatívne menšej hrúbke steny. 

Mieru nepriezvučnosti (odporu konštrukcie voči prieniku zvuku) ovplyvňujú ako je už vyššie 

spomenuté, hlavne skladba konštrukcie a taktiež aj fyzikálne vlastnosti použitého materiálu 

(hustota, plošná hmotnosť, tuhosť a iné...), spôsob napojenia (spojovacie body jednotlivých 

vrstiev konštrukcie zhoršujú jej akustické vlastnosti, preto sa odporúča namiesto zlepovania 

pripevnenie pomocou klincov, sponiek alebo skrutiek), počet jednotlivých vrstiev (viacej 

tenších vrstiev určuje lepšie účinky než jedna taká istá hrubá vrstva), a predovšetkým aj typ 

použitej akustickej izolácie najlepšie v kombinácii so vzduchovou medzerou. Z tohto dôvodu 

sa osvedčili pórovité materiály, ako sú napr. minerálne alebo drevovláknité izolácie v zvislých 

konštrukciách. V stropných konštrukciách je vhodné používať izolácie do podláh s nízkou 

dynamickou tuhosťou. 

Pri navrhovaní akustickej ochrany, treba myslieť aj napr. pri orientácii budovy vzhľadom na jej 

zaťaženie vonkajším hlukom, pri zabudovaní masívnych vrstiev do nosných konštrukčných 

prvkov a pri umiestnení hlučných a tichých priestorov v budove. Podstatné je sa vyhýbať 

škáram a zvukovým mostom. Zvuk sa totiž šíri priamo cez konštrukciu a tiež aj cez bočné cesty, 

ako sú napríklad spoje, detaily ukotvenia jednotlivých konštrukcií a pod. Celkový vplyv na 

výslednú hodnotu meraní hladín akustického tlaku, potom výpočtu určujúcich veličín (R´, DnT, 

L´n) priamo na stavbe majú jednoznačne bočné cesty šírenia zvuku, ktoré vznikajú napr. 

oslabením konštrukcie elektroinštaláciou. 

Mnohé ľahké deliace konštrukcie nedokážu eliminovať ani pohltiť nízke frekvencie, ale 

prepúšťajú ich cez deliacu konštrukciu ďalej. Navrhovanie konštrukcií stien a stropov na báze 

dreva pre elimináciu nízkych frekvencií hluku je tým pádom neustále aktuálnym predmetom 

výskumu. Z pohľadu zvukovej izolácie je potrebné hľadať pri drevených stavbách vhodnú 

materiálovú skladbu, technické a tvarové prevedenia konštrukcie, vzájomné prepojenia vrstiev, 

a iné (ŠTEFKO A KOL., 2021). 

6.1 Deliace konštrukcie – vzduchová nepriezvučnosť 

Vzduchová nepriezvučnosť je schopnosť deliacej konštrukcie prenášať zvuk šíriaci sa 

vzduchom z miesta zdroja zvuku do chránenej miestnosti. V praxi sa stretávame najčastejšie 

s veličinami, ako napr. laboratórna a stavebná vzduchová nepriezvučnosť. Hodnoty Rw a R´w  

sú závislé od (kmitočtu) frekvencie. S rastúcim kmitočtom spravidla rastú aj ich hodnoty aj keď 

v niektorých častiach spektra môžu hodnoty R so vzrastajúcim kmitočtom klesať v dôsledku 

rezonancie alebo koincidencie. Na vodorovnú os diagramu sa vynášajú hodnoty frekvencie 

v Hz a na vertikálnu hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti. Hodnota váženej hodnoty 

nepriezvučnosti sa odčíta na smernej krivke v pásme 500 Hz. Žiadané akustické charakteristiky  

dosahujú drevostavby využitím inteligentných kombinácií materiálov s vhodnými fyzikálnymi 
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a mechanickými vlastnosťami a skladbou konštrukcie. Niektoré fyzikálne vlastnosti materiálov 

sú vhodné na stanovenie akustických parametrov zvukovo-izolačnej, tlmiacej alebo pohltivej 

deliacej konštrukcie, alebo na zaistenie a kontrolu akustickej funkcie výrobku. Pre veľkoplošné 

dosky tieto vlastnosti vyjadruje súbor veličín charakterizujúcich ohybovú tuhosť, pri pružných 

vložkách a podložkách tieto vlastnosti vyjadruje dynamická tuhosť, pri poréznych materiáloch 

na pohlcovanie alebo tlmenie zvuku to je odpor proti prúdeniu vzduchu, pri redukcii indexu 

vibrácií to je stratový činiteľ. Toto nám znázorňuje aj Obrázok 11. (DATAHOLZ.EU, 2022), kde 

nie je rozhodujúca hrúbka deliacej konštrukcie, ako sa to stáva pri akusticky jednoduchých 

konštrukciách. Pre úplnosť sa odporúča používať aj adaptačné činitele spektra C a Ctr, kde 

adaptačný činiteľ C zohľadňuje hluk v stredných až vysokých kmitočtoch a Ctr hluk pri nízkych 

frekvenciách. 

 

Obrázok 11. Rez obvodovou konštrukciou drevostavby. 

6.2 Ukážka meraní – zvuková izolácia vybraných deliacich konštrukcií 

v drevostavbe dvojpodlažného rodinného domu 

Objektom hodnotenia zvukovoizolačných vlastností deliacich konštrukcií bol rodinný 

dvojpodlažný dom s pultovou strechou. Konštrukčná skladba skúmanej vnútornej deliacej steny 

na báze dreva pre meranie vzduchovej nepriezvučnosti a hodnotenie váženej stavebnej 

nepriezvučnosti medzi dvojposteľovou spálňou a detskou izbou na poschodí je na Obrázku 12a. 

V tomto objekte sa hodnotili zvukovoizolačné vlastnosti aj stropnej konštrukcie, ktorá oddeľuje 

priestory dvojposteľovej spálne na poschodí a detskej izby na prízemí. Skladba stropnej 

konštrukcie domu je znázornená na Obrázku 12b. 

Skladba deliacej konštrukcie na Obrázku 12a) je: 1 – sádrokartón, 2 – opláštenie OSB3, 3 – 

smrekový rám 60/100 mm + zvuková izolácia Isover Uniroll 80 mm, 4 – uzatvorená vzduchová 

vrstva, 5 – opláštenie OSB3, 6 – sádrokartón. 

Skladba deliacej konštrukcie na Obrázku 12b) je: Z hornej strany 1 – veľkoplošné parkety + 

penová podložka, 2 – betónová vrstva, 3 – minerálna zvuková izolácia , 4 – vrchný záklop  

OSB3, 5 – uzatvorená vzduchová vrstva, 6 – zvuková izolácia Isover Uniroll, 7 – spodný záklop  

OSB3, 8 – závesná kovová konštrukcia, 9 – sádrokartón, 10 – smrekový stropný nosník  80 x 

200 mm. 

Teplota vzduchu po ustálení v interiéri domu bola nameraná t = 22,2 °C a vlhkosť vzduchu  

= 35 %. Spoločná plocha vybranej deliacej steny domu bola S = 11,2 m2, objem vysielajúcej 

miestnosti bol V1 = 40,3 m3, objem prijímacej vedľajšej miestnosti bol V2 = 28,1 m3. Pri meraní 

mala spoločná deliaca stropná konštrukcia plochu S = 10,5 m2, objem vysielajúcej miestnosti 

bol V1 = 40,3 m3, objem prijímacej vedľajšej miestnosti bol V2 = 27,2 m3. V rámci protokolu z 

merania bola vyhodnotená krivka nameraných hodnôt stupňa stavebnej vzduchovej 
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nepriezvučnosti R´ v tretinovo-oktávovom frekvenčnom pásme (100 – 3150) Hz a 

normalizovane vyhodnotený výsledok váženej stavebnej nepriezvučnosti R´w posunom smernej 

krivky. Výsledné grafy sú znázornené na Obrázkoch 13. a 14. 

 
a) b) 

Obrázok 12. Skladba meranej deliacej steny (a) a stropu (b) dvojpodlažného rodinného domu – drevostavby. 

 

 

Obrázok 13.  Graf nameraných hodnôt stupňa stavebnej vzduchovej nepriezvučnosti deliacej steny drevostavby 

v porovnaní s posunutou smernou krivkou. 
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Obrázok 14.  Graf nameraných hodnôt stupňa stavebnej vzduchovej nepriezvučnosti stropnej konštrukcie 

drevostavby v porovnaní s posunutou smernou krivkou. 

Tabuľka 3. Výsledky váženej stavebnej nepriezvučnosti R´w deliacej steny a posúdenie podľa STN 73 0532. 

Vyhodnotenie podľa STN EN ISO 717-1: 2013 

Vážená stavebná nepriezvučnosť: R´w (C ; Ctr) = 43 (-1; -3) dB 

Požiadavka  STN 73 0532: 2013: R´w = 42 dB 

Výsledok porovnania podľa normy: Vyhovuje 

 

Tabuľka 4. Výsledok váženej stavebnej nepriezvučnosti R´w stropu a posúdenie podľa STN 73 0532. 

Vyhodnotenie podľa STN EN ISO 717-1: 2013 

Vážená stavebná nepriezvučnosť stropu: R´w (C ; Ctr) = 57 (-2; -5) dB 

Požiadavka  STN 73 0532: 2013: R´w = 47 dB 

Výsledok porovnania podľa normy: Vyhovuje 

 

Cieľom práce bolo nameranie a vyhodnotenie výsledkov stavebnej vzduchovej nepriezvučnosti 

deliacej steny a stropnej konštrukcie na báze dreva in situ v konkrétnej dvojpodlažnej 

drevostavbe s pultovou strechou. Výsledky výpočtov stupňa stavebnej vzduchovej 

nepriezvučnosti poukázali, že pri meraní bola splnená normovaná požiadavka (Tabuľka 3. a 4.) 

na váženú stavebnú (vzduchovú) nepriezvučnosť deliacej steny – R´w (C; Ctr) = 43 (-1; -3) dB, 

ako aj stropnej konštrukcie – R´w (C; Ctr) = 57 (-2; -5) dB.  
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Na výslednú hodnotu R´w môže mať vplyv množstvo rôznych faktorov a to rôzne zloženie 

skladieb deliacich konštrukcií ako aj vzájomné konštrukčné prepojenie s ostatnými časťami 

drevostavby. V prípade stropnej konštrukcie výsledok poukazuje na jej výborné vlastnosti a 

prepracované osadenie v stavbe. V prípade vybranej deliacej steny je odčítaná hodnota R´w 

splnená podľa normy len tesne. V grafe nameraných hodnôt R´ je možno vidieť pri frekvenciách 

1/3 oktávového pásma 2000 Hz a 2500 Hz výrazné zníženie hodnôt výslednej krivky. Tento jav 

pravdepodobne spôsobili výrazné a hlasité rezonancie niektorých častí vybavenia (najmä lustra) 

meranej prijímajúcej miestnosti, čiže detskej izby na poschodí. 

6.3 Stropné deliace konštrukcie – kroková nepriezvučnosť 

Jedným z akustických deskriptorov opisujúcich zvukovo-izolačné vlastnosti stropnej 

konštrukcie je kroková nepriezvučnosť. Je to schopnosť konštrukcie tlmiť tzv. krokový hluk 

spôsobený priamym kontaktom zdroja zvuku s konštrukciou. Mechanické impulzy vyvolávajú 

v konštrukcii ohybové vlny, ktoré sa z miesta vzniku šíria rôznou rýchlosťou a konštrukciu 

uvádzajú do difúzneho kmitania. V dôsledku toho konštrukcia v chránenom priestore prenáša 

krokový zvuk (patriaci do oblasti od 20 Hz vyššie). 

Horizontálne deliace konštrukcie, t. j. stropné konštrukcie vrátane podlahy, prípadne podhľadu, 

môžeme označiť za jeden z rozhodujúcich prvkov zabezpečujúcich akustickú pohodu v interiéri 

budovy. Pri komplexnom hodnotení akustických parametrov vodorovného deliaceho prvku 

rozhoduje predovšetkým typ nosnej stropnej konštrukcie, typ podlahovej konštrukcie 

(podhľadu) a nášľapnej vrstvy. 

Krokový zvuk/hluk vzniká chôdzou po podlahe alebo nárazmi na stavebnú konštrukciu a šíri 

sa konštrukciou do susedných miestností. Ako z názvu vyplýva, hodnotia sa ňou horizontálne 

deliace konštrukcie, teda stropy aj s podlahou. Parametrom je vážená normalizovaná hladina 

krokového hluku L´n,w (dB) – čím je jej hodnota nižšia oproti normovanej hodnote (L´n,w,n), tým 

je konštrukcia z pohľadu krokovej nepriezvučnosti lepšia, čiže platí požiadavka L´n,w < L´n,w,n. 

Príklad zloženia stropnej konštrukcie spĺňajúcej normou požadovanú hodnotu R´w pri meraní 

in situ v drevenej stavbe typu Hotel je na Obrázku 15. Bola nameraná hodnota R´w (C ; Ctr) = 

57 (-1; -3) dB (ŠTEFKO A KOL., 2021). 

 

Obrázok 15.  Konštrukčná skladba stropnej konštrukcie hotela. 
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Kroková nepriezvučnosť: 

• Vyjadruje schopnosť konštrukcie tlmiť zvuk spôsobený priamym kontaktom zvuku 

s konštrukciou. 

• Izolačnú schopnosť materiálu zohráva aj jeho „uloženie“ a najmä skladba podlahy a riešenie 

toho detailov. 

• Mechanické impulzy vyvolávajú v konštrukcii ohybové vlny, ktoré sa z miesta vzniku šíria 

rôznou rýchlosťou a konštrukciu uvádzajú do difúzneho kmitania. V dôsledku toho 

konštrukcia v chránenom priestore prenáša krokový zvuk, ktorý patrí do oblasti kmitania 

(od 20 Hz vyššie) – L´n,w. 

V porovnaní s masívnymi stropmi sú drevené konštrukcie omnoho komplikovanejšie jednak 

z dôvodu materiálovej, ale aj konštrukčnej nehomogénnosti. Zásadnou slabinou stavebnej 

akustiky je ich nízka hmotnosť, kde je bežná plošná hmotnosť holého trámového stropu od 12 

kg.m-2 v porovnaní s masívnymi stropmi s plošnou hmotnosťou v intervale od 240 do 480 kg.m-

2. Drevené stropné deliace konštrukcie sú kvôli svojej plošnej hmotnosti veľmi poddajné 

v oblasti nízkych frekvencií v porovnaní s masívnymi napr. železobetónovými deliacimi 

konštrukciami. Podlahy podobne stropy sa teda musia riešiť takisto ako ľahké násobné 

konštrukcie využitím už spomínaného systému hmota-pružina-hmota v kombinácií 

s priťažením konštrukcie (cementový poter, kamenivo a pod) (RYCHTÁRIKOVÁ A KOL., 2019). 

Pri drevených trámových stropoch je vhodné ak montáž podhľadov nie je potrebná, a dosiahli 

sa požadované zvukovoizolačné vlastnosti (Obrázok 16.). 
 

 

Obrázok 16. Praktické ukážky zlepšenia vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti v závislosti od skladby podláh 

a podhľadov (FERMACELL®, 2022). 

Ak sa štrukturálny zvuk šíri cez stropnú konštrukciu, závisí jeho útlm od rezonančných 

vlastností kmitajúcej sústavy deliacej konštrukcie a od rozdielneho vlnového odporu použitých 

materiálov. Pri horizontálnych deliacich konštrukciách bývajú zvukovo-izolačným médiom 

mäkké a pružné materiály, ktoré sú schopné konštrukciu niesť a majú pritom tlmiaci účinok. 

Roznášacia tuhá časť podlahy je uložená a poddanej podložke, ktorej zvukovo-izolačné 

vlastnosti možno rozdeliť na zložku vyjadrenú dynamickou tuhosťou a na zložku stratovým 
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činiteľom. Na posúdenie kvality zvukovo-izolačnej podložky s ohľadom na trvalosť zvukovo-

izolačného efektu treba sledovať jej statické relaxačné vlastnosti a to pružnosť a stlačiteľnosť 

– ukážka na Obrázku 17. (STN 73 0532). 

 

Obrázok 17. Mechanické vlastnosti akustickej izolácie určenej do podláh (ISOVER, 2022). 

6.4 Konštrukčné detaily a tuhosť spojov deliacich konštrukcií   

Šírenie hluku a vibrácií cez stavebné konštrukcie znázorňuje Obrázok 18. (ROTHOBLAAS, 

2022). Vibrácie a hluk  sa prenášajú buď priamo (Dd) alebo vedľajšími cestami (Fd, Ff, Df). 

Zdroj hluku vo vysielacej miestnosti vyvoláva vibračný stav. Časť energie je vyžarovaný 

priamo do prijímacej miestnosti  cez stropnú deliacu konštrukciu, časť cez zvislé deliace 

konštrukcie a cez spoločné „lemujúce“ plochy spojov vertikálnych a horizontálnych deliacich 

konštrukcií do prijímacej miestnosti. Šírenie vibrácií a hluku cez „lemujúce“ plochy deliacich 

konštrukcií môžeme nájsť v odborných zahraničných zdrojoch pod názvom „flanking 

transmission“. 

 

Obrázok 18. Šírenie hluku cez stavebné deliace konštrukcie. 
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Z tohto dôvodu osadenie deliacich konštrukcií zohráva v stavebnej akustike dôležité riešenia 

pre dosiahnutie a zlepšenie zvukovo-izolačných vlastností. V praxi  a stavebnej akustike 

rozoznávame tzv. T – spoj, X – spoj a L – spoj . Cieľom v rámci spojov deliacich konštrukcií 

je zamedzenie hluku a útlm vibrácií, ktoré sú prenášané podľa obrázku hore vyššie. Jednotlivé 

konštrukcie je potrebné od dilatovať vhodným materiálom ktorý dokáže pohlcovať hluk a tlmiť 

vibrácie, alebo zrealizovať konštrukčný  detail napojenia deliacich konštrukcií ktorý priamo a 

v čo najväčšej miere zabráni prenosu hluku a vibrácií. Taktiež je potrebné vytvoriť „pružný 

spoj“ aj pri staticky mechanických spojovacích prvkoch. Ukazovateľom útlmu vibrácií je index 

redukcie vibrácií Kij. Čím je hodnota Kij vyššia tým menej sa hluk a vibrácie prenášajú cez 

spoločné plochy spojov deliacich konštrukcií od zdroja zvuku do vysielacej miestnosti. Daný 

ukazovateľ výrazne prispieva k lepším hodnotám Rw, DnT,w a hlavne L´n,w, ktoré sú 

problematické pre stavby na báze dreva. Dané hodnoty boli odprezentované firmou Getzner 

(Obrázok 19.), kde v prípadovej štúdií na stavbe, kde nosná konštrukcia pozostávala z krížom 

lepeného lamelového dreva CLT, dosiahli hodnoty vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti 

výrazne lepšie s prvkami použitými v spojoch konštrukcií a pri spojovacích prvkoch. 

 

Obrázok 19. Diagram Kij- názorne prevedenie pružných spojov firmou Getzner GmbH (GETZNER, 2022). 

6.5 Konštrukcie pre pohlcovanie zvuku 

Na úpravu akustiky už existujúceho priestoru je možné využiť viaceré spôsoby úpravy stien: 

porézne materiály – kmitajúce membrány a kmitajúce dosky – Helmholtzov rezonátor 

(umiestnenie rezonátorov sa používa v praxi pre pohlcovanie najnižších zvukových frekvencií 

priestoru) – geometricky tvarované telesá ako difúzory. 

Ak už hotová konštrukcia stále nespĺňa svoj požadovaný účel a nevyhovuje dostatočne 

užívateľovi, sú na trhu  určité možnosti na dodatočné zabezpečenie akustickej pohody. Často 

sú používané obkladové dosky s pórmi. Sú to dosky z rôznych materiálov ako 

cementotrieskové, dyhované DTD alebo MDF, ale napríklad firma Novatop, zameraná na CLT 

panely, tiež vyrába špeciálne trojvrstvové masívne akustické panely (SWP),  s pohltivosťou od 

α = 0,5 až 0,85, ktoré sú možné doplniť izolantmi a pohltivosť ešte tak zvýšiť. Podľa 

preukázaných výsledkov je najefektívnejšie, ak plocha pórov z celkovej plochy dosky je 20 %. 

Okrem týchto existujú aj penové alebo plstené obklady, a rovnako ako pórovité dosky sú veľmi 

dobré absorbéry zvuku, čiže ich zvuková pohltivosť dosahuje maximálne možné hodnoty, 

pričom niektoré sa dajú aj naladiť podľa požiadaviek zákazníka. Dnes sa vyrábajú akustické 

obklady navrhnuté tak, aby čo najviac vyhovovali svojmu účelu, ale aby boli aj vkusne 

navrhnuté, pretože okrem nahrávacích štúdií a kancelárií sa snažia presadiť aj do domácností. 
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Okrem plochých obkladov sa akustika priestoru zlepšuje aj difuzérmi. Základom je nerovný 

povrch takéhoto obkladu, pretože princípom je aby sa dopadajúce vlny na steny čo najviac 

rozptýlili. Ich  tvar môže byť zakrivený alebo inak členitý, podľa návrhu, ktorý sa riadi 

poznatkami z geometrickej akustiky o riadení a usmerňovaní odrazených zvukových lúčov. 

Ukážka konštrukcie typu difuzér je na Obrázku 20. (NOVATOP, 2022). 

 

Obrázok 20. Ukážka predsadenej konštrukcie s triedou zvukovej pohltivosti C. 

6.6 Zásady pre zlepšenie akustickej pohody v stavbách na báze dreva 

Na zlepšenie ukazovateľov stavebnej akustiky pri stavbách na báze dreve (Obrázok 21.) je 

vhodné dodržiavať nasledovné zásady:  

• Na opláštenie používať materiály s vysokou plošnou hmotnosťou a ohybovou tuhosťou. 

• Viacvrstvové opláštenie vykazuje lepšie hodnoty akustických veličín. 

• Mechanické kotvenie (šraubami, klincami, sponkami) je lepšia alternatíva ako celoplošné 

lepenie. 

• Vhodnejšie sú konštrukcie ktoré majú väčšiu rozteč stĺpikov (stĺpiková konštrukcia, 

závislosť na statickom posúdení). 

• Vzduchová vrstva vyplnená čiastočne, alebo úplne zvukovo pohltivou izoláciou. 

• Tuhosť vzájomného spojenia deliacich konštrukcií (vytvorenie tzv. pružného spoju). 

• Realizácia konštrukčných detailov osadenia deliacich konštrukcií. 

• Používať fasádnu tepelnú izoláciu s vyššou objemovou hmotnosťou. 

• Pórovité izolácie (drevovláknité, minerálne, čadičové) sú z hľadiska stavebnej akustiky 

lepším variantom ako izolácie s uzavretým povrchom (EPS, XPS). 

• Zamedziť prenosu hluku/zvuku trasovaniu inštaláciami, netesnosťami a prechodmi 

(plánovanie a prevedenie detailov systémovým riešením). 
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Obrázok 21. Rez dvojpodlažnej drevenej stavby. 

Hluk nás v modernom svete neustále sprevádza a ma nepriaznivé účinky na celé naše 

prostredie. Ochrana pred hlukom preto získava na význame a v stavebníctve hrá zásadnú úlohu. 

Výskum ochrany hluku v stavbách na báze dreva je potrebné preniesť do praxe, kde  nám to 

okrem konkurenčnej výhody, hlavne zabezpečí dokonalý komfort užívateľov drevených 

stavieb. Cieľom je spolupráca firiem, ktoré prinášajú na trh materiály pre drevostavby 

a realizátorov drevených stavieb. Spolu s výskumom je žiadúce priniesť na trh drevostavieb 

nasledovné kvantifikované ukazovatele a povýšiť  tak úroveň akustiky stavieb na báze dreva:   

• Vplyv tradičných a inovovaných zvukových izolácií a ich hrúbky v akusticky deliacich 

stenách na báze dreva rôznej konštrukcie na vzduchovú a krokovú nepriezvučnosť pri 

nízkych frekvenciách. 

• Katalóg konštrukcií na báze dreva so zlepšenou vzduchovou a krokovou nepriezvučnosťou 

v oblasti nízkych frekvencií. 

• Spolupráca s certifikovanými realizačnými firmami v oblasti drevených stavieb. 

• Akustické merania na stavbách na báze dreva „ IN SITU“. 

• Rozsiahla databáza akustických charakteristík materiálov a určujúcich parametrov deliacich 

konštrukcií používaných v obytných priestoroch drevených stavieb spolu s frekvenčnou 

závislosťou a adaptačným činiteľom C, Ctr. 

• Cenová kvantifikácia návrhov v rámci zlepšenia akustických parametrov v stavebnej 

akustike. 

• Zaradenie do tried akustického zaťaženia budov – „Akustický štítok budovy“ (Obrázok 22.). 
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Obrázok 22. Triedy akustického zaťaženia budov podľa odporúčania DEGA (GETZNER, 2022). 
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Summary 

Introduction to Acoustics of Wooden Constructions – Wood Based Living Areas. 

Contemporary wooden constructions are realised not only as living buildings but also as non-

living buildings according to Construction law. Non-living buildings are hotels, motels, 

apartments, schools, hospitals, social accommodations, sport halls etc. Number of new wood-

based buildings/constructions in Slovakia is 3 times less than in Czech Republic but at the same 

time we can see the growth of wooden constructions (wooden buildings) in Slovakia every year. 

The main goal in the branch of wood-based construction acoustics is not only proposal of 

suitable construction materials but also mutual joints and connections of dividing wall 

constructions in order to meet acoustic indicators and also legal demands given by actual 

standards. It is also necessary to meet also demands on acoustics standards of living comfort.  

Noise is the part of everyday human being, and it has negative effects on the whole human 

environment. Therefore, the noise protection increases its importance within the branch of 

construction acoustics. It is necessary to transform research results of noise protection into real 

practice what could bring us competitive advantage and also comfort of living. A goal is a co-

operation between companies which produce materials for wooden constructions and 

companies which realise wooden constructions. Together with the research it is also necessary 

to deal with the following quantitative indicators: 

• How traditional and innovative sound insulations and their thickness in acoustic dividing 

wood-based walls with various construction affect airborne and impact sound insulation 

under low frequency. 

• Catalogue of wood-based constructions with improved airborne and impact sound insulation 

under low frequency. 

• Co-operation with certified construction companies dealing with the wood buildings. 

• Acoustic measurements directly in wooden constructions by the IN-SITU methodology. 
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• Open database of acoustic properties of materials and principal decisive indicators of 

dividing constructions used in wood-based buildings together with frequency dependency 

and adaptation coefficient C, Ctr. 

• Price/cost quantification of proposals leading to acoustics indicators improvement. 

• Classification levels according to acoustic loading of buildings – so called „Acoustic label 

of a buildings “. 

Keywords 

Wooden constructions; Air and Impact sound insulation; Building and Room acoustics; wood-

based materials; frequency. 
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POTENCIÁL DREVÍN GAŠTANA JEDLÉHO A ORECHA ČIERNEHO Z 

AGROLESNÍCKEHO POHĽADU NA ŠPECIÁLNE VYUŽITIE 

Radovan Gracovský, Tomáš Gergeľ, Michal Pástor 

1 Úvod 

V súčastnosti sa na výrobu úžitkových predmetov, ich častí, ale aj v umení využíva drevo. 

Možností jeho využitia sú pestré, nie len pre jeho mechanické vlastnosti, ale aj z estetického 

hľadiska. Ak sa podrobnejšie zameriame na jeho fyzikálno – akustické vlastnosti, môžeme tak 

poukázať na konkrétnu drevinu, ktorá spĺňa požiadavky na výrobu špeciálnych predmetov – 

hudobné nástroje, umelecké rezby, pažby a i.  

Z produkčno – ekologického hľadiska v agrolesníckych systémoch na Slovensku sme sa 

zamerali na možnosti využitia dvoch drevín – gaštana jedlého a orecha čierneho. Fyzikálno – 

akustické vlastnosti, týchto drevín je možné preukázať experimentálnym meraním s využitím 

dvoch nedeštruktívnych testovacích metód – rezonančná dynamická metóda a modálna analýza 

pri harmonickom budení s využitím Chladniho obrazcov. 

2 Materiál  

Pri experimente boli aplikované nedeštruktívne metódy merania vlastností materiálov. 

Skúmané boli dreviny gaštan jedlý a orech čierny. Výhodou je, že materiál, ktorý podlieha 

experimentu, nie je znehodnotený, alebo inak poškodený, nie je potrebné daný materiál deliť, 

upravovať. V prípade, že ide o kvalitnú, drahú surovinu, či výnimočnejší materiál, takáto vzorka 

nestráca na hodnote a je opätovne použiteľná, nie len na meranie ale aj na konečné využitie. 

Pre získanie relevantných FACH dreva a materiálov na báze dreva je experimentálne skúmanie 

kmitania uskutočnené v dvoch úrovniach – určuje sa podstata a rozsah kmitania. Využívané sú 

dve metódy: 

• Rezonančná dynamická metóda ( METÓDA 1) 

• Modálna analýza pri harmonickom budení s využitím Chladniho obrazcov (METÓDA 2) 

K príprave skúšobných vzoriek boli vybrané dreviny – gaštan jedlý (Castanea sativa Mill.) a 

orech čierny (Juglans nigra L.). Drevo bolo prirodzene sušené pol roka, následne bolo 

rozmanipulované kotúčovou pílou na jednotlivé polotovary – tyče a dosky. Výber skúšobných 

telies sa vykonal v súlade s normou STN 49 0101, ktorá uvádza všeobecné požiadavky na 

fyzikálne a mechanické skúšky telies. Počas prípravy sa kládol dôraz na kvalitu materiálu, ten 

musel byť bez poškodení biotickými a abiotickými činiteľmi, zároveň neboli prípustné ani 

chyby dreva – hrče, trhliny či reakčné drevo. Tieto chyby totiž nie sú prípustné pri výrobe 

špeciálnych drevárskych výrobkov. 

Takto pripravené vzorky, boli sústredené na jednom mieste v klimatizačnej komore, kde boli 

zadefinované podmienky, pre dosiahnutie rovnovážnej vlhkosti dreva w ≈ 8 % (relatívna 

vlhkosť vzduchu φ ≈ 42 % a teplota t ≈ 20 °C). Pred začatím experimentálneho merania bola 

zistená vlhkosť skúšobných telies pomocou gravimetrickej metódy.  

Pre obe skúšobné metódy boli pripravené vzorky v počte 33 ks z oboch drevín. Rozmer a tvar 

jednotlivých skúšobných telies je definovaný požiadavkami skúšobných metód. Pre rezonančnú 

dynamickú metódu majú skúšobné telesá tvaru tyče rozmery h = 10 mm, b = 10 mm, l = 400 

mm (viď Obrázok 1.). 
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Obrázok 1. Skúšobné vzorky pre rezonančnú dynamickú metódu. 

Skúšobné telesá v tvare tenkej pravouhlej dosky pre modálnu analýzu majú rozmer h = 5 mm, 

b = 110 mm, a = 160 mm (viď na Obrázok 2.). 

 

 

Obrázok 2. Skúšobné vzorky pre modálnu analýzu s harmonickým budením. 

Ukážka pripravených vzoriek na Obrázku 3. a 4.: 

 

Obrázok 3. Ukážka vzorky pre rezonančnú dynamickú metódu. 

 

Obrázok 4. Ukážka vzorky pre modálnu analýzu s harmonickým budením. 

3 Metódy merania 

3.1 Rezonančná dynamická metóda (METÓDA 1) 

Metóda, ktorá umožňuje skúmať vlastnosti materiálov, pre ktoré máme definovaný tvar 

skúšobného telesa v tvare tyči - valcovitej, alebo s hranolovitým prierezom. Je presne 

definovaná dĺžka ℓ a prierez S. Meranie FACH sa uskutočňuje na základe určenia rezonančných 
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frekvencií (fr) a vybraných módov kmitania skúmaného materiálu. Skúšobné teleso je pri tejto 

metóde excitované na jednom konci tyče, pričom na jej druhej strane sa sníma odozva. Na 

základe zistených rezonančných frekvencií je možné vypočítať FACH dreva. Hodnoty týchto 

charakteristík majú signifikantnú výpovednú hodnotu pri hodnotení kvality dreva na špeciálne 

účely. Táto metóda využíva experimentálne meracie zariadenie „Measurement Resonant 

Frequency Amplitude“ – MEARFA (Obrázok 5.), ktoré umožňuje spoľahlivo a rýchlo posúdiť 

vhodnosť dreva ako materiálu na výrobu hudobného nástroja – jeho konkrétnej časti. 

 

Obrázok 5. Schéma meracieho zariadenia MEARFA (ČULÍK, 2013). 

(1 – PC, 2 – generátor sínusového signálu a snímač odozvy, 3 – reproduktor, 4 – skúšobné teleso, 5 – 

elektromagnetický(magnetodynamický) snímač, 6 – filter nízkych frekvencií, 

7 – zosilňovač, 8 – meradlo rozmerov, 9 – váhy) 

 

Získanie FACH pozostáva z troch nadväzujúcich krokov: 

• Meranie rezonančných frekvencií fr 

• Výpočet relevantných charakteristík ρ, EL, A, c, ϑ 

• Štatistické a grafické spracovanie výsledkov 

K počítaču je pripojený modul so špeciálnym integrovaným obvodom, ktorý generuje sériu 

sínusových signálov s akustickými frekvenciami. Zosilnený signál prichádza na budič 

(reproduktor alebo elektromagnet), ktorý je umiestnený na jednom konci tyče a budí kmitanie 

skúšobného telesa.   

Opačný koniec skúšaného telesa sa dotýka magnetodynamického snímača kmitov. Prenosom 

kmitov skúšaného telesa na hrot snímača na druhej strane (pri dotykovom snímači priame 

kmitanie tyče) skúšobného telesa sa vytvára elektromagnetické pole, ktoré je zdrojom 

elektromagnetického signálu.  

Elektrické impulzy zo snímača vyhodnocuje modul, ktorý spracuje závislosť výchylky od 

frekvencie v požadovanom frekvenčnom rozsahu a zobrazí rezonančnú krivku.  

Z krivky sa určí základná rezonančná frekvencia fr ako aj frekvencie f1 a f2 v polovici amplitúdy 

rezonančnej krivky.  

Rezonančné frekvencie fr ako aj frekvencie f1 a f2 (zobrazené na Obrázku 6.) sa uložia do pamäti 

počítača pre ďalšie výpočty. Následne sa vypočítajú fyzikálno-akustické charakteristiky – 

hustota dreva ρ, rýchlosť šírenia zvuku cez drevo c, modul pružnosti pozdĺž vlákien EL, 

akustická konštanta A, logaritmický dekrement útlmu ϑ (DANIHELOVÁ, 2004). 
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Obrázok 6. Rezonančná krivka. 

3.2 Modálna analýza pri harmonickom budení s využitím Chladniho obrazcov 

(METÓDA 2) 

Podstatou uvedenej metódy je meranie a spracovanie impulzných prenosových charakteristík 

medzi stanovenými bodmi siete na povrchu experimentálne sledovaného telesa do polohy jeho 

anonymného pohybu. Tzv. Uzlové čiary sú  Chladniho obrazce stojatého vlnenia, tie 

predstavujú najpoužívanejšiu a najjednoduchšiu metódu na zobrazovanie nekmitajúcich bodov 

kmitajúceho telesa, ktoré sa nachádzajú v rezonancii s vonkajšími budiacimi kmitmi. Tvar 

uzlových čiar závisí od tvaru kmitajúcej tenkej dosky. Odchýlky tvaru uzlových čiar od 

teoretického zapríčiňujú nehomogenity hrúbky alebo napätia či pnutia materiálu.  

Chladniho obrazce vznikajú pri konkrétnej rezonančnej frekvencii daného skúšobného 

materiálu a ich absolútne hodnoty sú závislé aj od pomerov medzi jednotlivými rezonančnými 

módmi (SYROVÝ, 2006). Pri využití modálnej analýzy na zistenie elastických vlastností 

materiálov je podstatou poznanie teórie voľných ohybových stojatých vĺn v doskách. Uvažuje 

sa o doske ako plošnej konštrukcii s rovinnou stredovou plochou (Obrázok 7.), ktorej hrúbka h 

je relatívne malá (pomer hrúbky k dĺžke je 1/80 < h/a < 1/50) v porovnaní s ďalšími dvomi 

rozmermi – tenká doska. Zaťaženie dosky sa predpokladá v smere kolmom na stredovú rovinu. 

 

Obrázok 7. Doska v pravouhlom súradnicovom systéme (URGELA, 1999). 

Metóda umožňuje na základe poznanej hustoty ρ, známych rezonančných frekvencií 

základných módov kmitania dosiek, výpočtom preukázať hodnoty relevantných charakteristík 

(GLR, EL, ER, A).  
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Obrázok 8. Chladniho obrazce – módy kmitania (ČULÍK, 2013). 

Meracia aparatúra („VIBROVIZER“) zobrazený na Obrázku 9., je zostavená z tónového 

generátora vyvolávajúceho sínusový audio signál, ktorý je zosilňovaný výkonovým 

zosilňovačom.  

Reproduktorom pripojeným k zosilňovaču je budené kmitanie skúšobného telesa (dosky), ktoré 

je umiestnené na mäkkých podperách v horizontálnej polohe nad reproduktorom 

(DANIHELOVÁ, GUBRIANSKY, 2008). Pre zobrazenie Chladniho obrazcov (uzlov) je doska 

posypaná práškom zhlukujúcim sa pri rezonancii (vlastná frekvencia dosky je zhodná s 

budiacou frekvenciou) v miestach, ktoré nekmitajú v uzloch.   

Tvar uzlových čiar závisí od symetrie a homogénnosti dosky a jej rozmerov.  Symetrické dosky 

vykazujú symetrické rozloženie uzlových čiar. V prípade nehomogénnej  štruktúry dosky sa 

vytvárajú nesymetrické Chladniho obrazce, alebo sa vôbec nevytvoria (DANIHELOVÁ, 2004).  

 

Obrázok 9. Schéma meracieho zariadenia “Vibrovizér” (ČULÍK, 2013). 

Vibrovizér  pozostáva z: 

• Tonový generátor – zdroj harmonického signálu 

• Zosilňovač – zosilňuje signál, ktorý vedie do reproduktora 
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Generátor umožňuje plynule meniť budiacu frekvenciu, pokiaľ sa na doske posypanej 

kontrastným práškom nevytvorí príslušný mód. Pred experimentom je potrebné jednotlivé 

dosky (kliny) označiť, zistiť ich hmotnosť a rozmery. Následne sa doska voľne uloží (položí sa 

na mäkké podpery v mieste predpokladu výskytu uzlových čiar) tak, aby bola v horizontálnej 

polohe.  

Pod ňu, sa uloží reproduktor (resp. v predpokladanom mieste výskytu kmitne daného módu). 

Doska sa pred vybudením kmitania posype kontrastným práškom. Z tónového generátora sa 

cez zosilňovač do reproduktora vysiela sínusový signál. Pri vybudení kmitania dosky 

frekvenciou, ktorá je zhodná s jej vlastnou rezonančnou frekvenciou, sa kontrastný prášok 

začne sústreďovať v miestach uzlov. Zistená rezonančná frekvencia relevantných módov 

kmitania sa zaznamená a použije na výpočet modulov pružnosti. 

4 Vyhodnotenie výsledkov a diskusia 

Experimentálne preukázanie výsledkov a ich vyhodnotenie pomocou uvedených metód 

prebiehalo v laboratóriu Pracoviska fyzikálnej a hudobnej akustiky na Technickej univerzite vo 

Zvolene. V laboratóriu boli dodržané vopred stanovené podmienky – teplota 20°C, relatívna 

vlhkosť vzduchu 50%. Pre matematicko-štatistické vyhodnotenie bol použitý program MS 

Excel – deskriptívna štatistika. 

Tabuľka 1. Výsledky štatistickej analýzy pre dynamickú rezonančnú metódu drevín - Gaštan jedlý a Orech 

čierny. 

Drevina N Štatistické 

hodnoty 

ρ EL A c ϑ 

(ks) (kg.m-3) (GPa) (m4.kg-1.s-1) (m.s-1) (-) 

 
Gaštan jedlý 
(Castanea 
sativa Mill.) 

 
33 

MV 509,1 7,31 7,35 3666 0,119 
SD 85,58 1,09 0,73 257,75 0,034 
CV 16,81 14,93 9,93 7,03 28,79 
SE 14,90 0,19 0,13 44,87 0,006 

 
Orech čierny 
(Juglans 
nigra L.) 

 
33 

MV 571,8 11,07 7,36 4321 0,093 
SD 100,40 2,03 0,59 339,3 0,023 
CV 17,56 18,31 8,02 7,85 24,71 
SE 17,48 0,35 0,10 59,06 0,004 

MV – Priemerná hodnota, SD – smerodajná odchýlka, CV – variačný koeficient, SE - štandardná chyba, N – 

počet vzoriek, p - hustota, EL – dynamický modul pružnosti v pozdĺžnom smere, A – akustická konštanta, c - 

rýchlosť šírenia zvuku v dreve, ϑ - logaritmický dekrement útlmu.  

Z výsledkov vyplýva, že pri vyššej hustote má drevina orech rovnako vyššie hodnoty 

dynamického modulu pružnosti v pozdĺžnom smere (EL) a tiež vyššiu rýchlosť šírenia zvuku 

v dreve (c). Oproti tomu drevina gaštan má vyššie hodnoty akustickej konštanty (A) a tiež 

logaritmického dekrementu útlmu. Významne vyššiu variabilitu všetkých uvedených hodnôt 

FACH jednotlivých vzoriek preukazuje drevina orech s výnimkou logaritmického dekrementu 

útlmu. 

Pre porovnanie sú v Tabuľke 2. zobrazené výsledky matematicko-štatistického vyhodnotenia 

vybraných drevín. Boli vybraté hlavne ovocné dreviny a javor horský, ktoré sú často využívané 

na špeciálne výrobky z dreva, teda majú podobné využitie ako popisované dreviny (gaštan jedlý 

a orech čierny). Tato databáza bola získaná z pracoviska akustiky Drevárske fakulty TU vo 

Zvolene a výsledky publikované napr. v článku (DANIHELOVÁ A KOL., 2015). Pre zvýšení 
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prehľadnosti boli vytvorené grafy (Obrázky 10. – 13.), ktoré zobrazujú priemerné hodnoty 

jednotlivých parametrov FACH. 

Tabuľka 2. Porovnanie výsledkov štatistickej analýzy pre dynamickú metódu vybraných drevín. 

Drevina N Štatistické 

hodnoty 

ρ EL A c ϑ 

(ks) (kg.m-3) (GPa) (m4.kg-1.s-1) (m.s-1) (-) 

Gaštan jedlý 
(Castanea sativa 

Mill.) 

 

33 

MV 509,1 7,31 7,35 3666 0,119 
SD 85,58 1,09 0,73 257,75 0,034 
CV 16,81 14,93 9,93 7,03 28,798 

SE 14,90 0,19 0,13 44,87 0,006 

Orech čierny 
(Juglans nigra L.) 

 

33 

MV 571,8 11,07 7,36 4321 0,093 
SD 100,40 2,03 0,59 339,30 0,023 
CV 17,56 18,31 8,02 7,85 24,717 

SE 17,48 0,35 0,10 59,06 0,004 

Orech kráľovský 
(Juglans regia L.) 

 

32 

MV 558,7 9,35 6,90 4004 0,070 
SD 104,88 1,48 0,50 248,39 0,022 
CV 18,77 15,83 7,28 6,20 31,268 

SE 18,84 0,27 0,09 44,61 0,004 

Čerešňa vtáčia 

(Cerasus avium) 

 

22 

MV 593,4 11,17 7,34 4341 0,049 
SD 23,76 0,70 0,57 195,60 0,007 
CV 4,00 6,26 7,80 4,51 14,962 
SE 5,07 0,15 0,12 41,70 0,003 

Višňa obyčajná 

(Prunus cerasus 

L.) 

 

33 

MV 633,0 7,13 5,11 3312 0,088 
SD 110,38 0,46 0,48 170,41 0,014 
CV 17,44 6,41 9,49 5,14 16,346 

SE 19,21 0,08 0,08 29,66 0,002 

Slivka domáca 
(Prunus domestica 
L.) 

 

31 

MV 704,4 8,99 4,84 3514 0,084 
SD 126,22 0,94 0,20 142,68 0,018 
CV 17,92 10,50 4,21 4,06 21,531 

SE 22,67 0,17 0,04 25,63 0,003 

Hruška obyčajná 

(Pyrus communis 

L.) 

 

16 

MV 609,5 8,52 6,13 3724 0,087 
SD 40,63 1,50 0,47 264,31 0,009 
CV 6,67 17,57 7,64 7,10 10,471 

SE 10,16 0,37 0,12 66,08 0,003 

Jabloň planá 

(Malus sylvestris 

Mill.) 

 

33 

MV 642,1 2,31 2,82 1855 0,122 
SD 111,50 0,60 0,39 236,52 0,036 
CV 17,36 26,06 13,90 12,75 29,638 

SE 19,41 0,10 0,07 41,17 0,018 

Jarabina vtáčia 
(Sorbus aucuparia 
L.) 

 

33 

MV 719,8 11,73 5,37 3972 0,078 
SD 124,05 1,62 0,46 281,28 0,036 
CV 17,23 13,84 8,56 7,08 46,167 

SE 21,59 0,28 0,08 48,96 0,006 

Javor horský 

(Acer 

pseudoplatanus L.) 

 

33 

MV 587,9 11,52 7,22 4359 0,075 
SD 100,32 1,09 0,35 173,30 0,023 
CV 17,07 9,51 4,82 3,98 29,916 

SE 17,46 0,19 0,06 30,17 0,004 

MV – Priemerná hodnota, SD – smerodajná odchýlka, CV – variačný koeficient, SE - štandardná chyba, N – 

počet vzoriek, p - hustota, EL – dynamický modul pružnosti v pozdĺžnom smere, A – akustická konštanta, c - 

rýchlosť šírenia zvuku v dreve, ϑ - logaritmický dekrement útlmu.  
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Obrázok 10. Graf porovnaní stredných hodnôt hustoty vybraných drevín. 

Obrázok 11. Graf porovnaní stredných hodnôt dynamických modulov pružnosti vybraných drevín. 
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Obrázok 12. Graf porovnaní stredných hodnôt akustickej konštanty vybraných drevín. 

 

 

Obrázok 13. Graf porovnaní stredných hodnôt rýchlosti šírenia zvuku v dreve vybraných drevín. 

Ako je z grafov a z tabuľky zrejmé gaštan jedlý vykazuje podobné hodnoty dynamického 

modulu pružnosti ako višňa obyčajná, ktorých dynamický modul pružnosti patrí medzi nižšie a 

pohybuje sa v rozmedzí 7 - 8 GPa. Akustická konštanta gaštanu jedlého je veľmi podobná 

orechu čiernemu a čerešni vtáčej. Rýchlosť šírenia zvuku je podobná u drevín višňa obyčajná, 

slivka domáca, hruška obyčajná a jabloň planá. 

Dynamický modul pružnosti orecha čierneho sa takmer zhoduje s hodnotami modulu pružnosti 

čerešni vtáčej a jarabiny vtáčej. A pohybuje sa v rozmedzí 11 – 12 GPa. Orech čierny tiež 

vykazuje veľmi podobné hodnoty rýchlosti zvuku z drevinami čerešňa vtáčia a jarabina vtačia. 
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4.1 Výsledky a diskusia pre modálnu analýzu – METÓDA 2 

Tabuľka 3. Výsledky štatistickej analýzy pre modálnu analýzu drevín – gaštan jedlý a orech čierny. 

Drevina N Štatistické 

hodnoty 

ρ GLR EL ER A 

(ks) (kg.m-3) (GPa) (GPa) (GPa) (m4.kg-1.s-1) 

Gaštan jedlý 

(Castanea 

sativa Mill.) 

 

33 

       MV 479,6 0,58 8,07 0,60 8,189 
SD 83,29 0,08 1,17 0,08 0,388 
CV 17,37 13,44 14,45 13,46 4,738 
SE 14,50 0,01 0,20 0,01 0,068 

Orech čierny 

(Juglans 

nigra L.) 

 

33 

       MV 574,4 0,96 12,86 1,01 7,898 
SD 97,23 0,08 0,89 0,09 0,239 
CV 16,93 8,70 6,94 9,31 3,028 
SE 16,93 0,01 0,16 0,02 0,042 

MV – Priemerná hodnota, SD – smerodajná odchýlka, CV – variačný koeficient, SE - štandardná chyba, N – 

počet vzoriek, ρ - hustota, GLR – šmykový modul pružnosti, EL – dynamický modul pružnosti v pozdĺžnom smere, 

ER – modul pružnosti naprieč vlákien, A – akustická konštanta.  

Z výsledkov vyplýva, že pri vyššej hustote má drevina orech rovnako vyššie hodnoty 

dynamického modulu pružnosti v pozdĺžnom smere (EL), modul pružnosti naprieč vlákien (ER) 

a tiež šmykového modulu pružnosti (GLR). Oproti tomu drevina gaštan má vyššie hodnoty 

akustickej konštanty (A). 

Pre porovnanie sú v Tabuľke 4. zobrazené výsledky matematicko-štatistického vyhodnotenia 

vybraných drevín. Boli vybraté dreviny ako javor horský, agát biely, jarabina vtačia a moruša 

čierna, ktoré sú často využívané na špeciálne výrobky z dreva, teda majú podobné využitie ako 

popisované dreviny (gaštan jedlý a orech čierny). Táto databáza bola získaná z pracoviska 

akustiky Drevárske fakulty TU vo Zvolene a výsledky publikované napr. v článku 

(DANIHELOVÁ      A KOL., 2015). Pre zvýšení prehľadnosti boli vytvorené grafy (Obrázky 

14. – 17.), ktoré zobrazujú priemerné hodnoty jednotlivých parametrov FACH. 

Tabuľka 4. Porovnanie výsledkov štatistickej analýzy pre modálnu analýzu vybraných drevín. 

Drevina N Štatistické 

hodnoty 

ρ GLR EL A c 

(ks) (kg.m-3) (GPa) (GPa) (m4.kg-1.s-1) (m.s-1) 

Gaštan jedlý 

(Castanea 

sativa Mill.) 
33 

       MV 479,6 0,58 8,07 8,189 3666 
SD 83,29 0,08 1,17 0,388 257,75 
CV 17,37 13,44 14,45 4,738 7,03 
SE 14,50 0,01 0,20 0,068 44,87 

Orech čierny 

(Juglans nigra 

L.) 
33 

       MV 574,4 0,96 12,86 7,898 4321 
SD 97,23 0,08 0,89 0,239 339,30 
CV 16,93 8,70 6,94 3,028 7,85 
SE 16,93 0,01 0,16 0,042 59,06 

Javor horský 

(Acer 

pseudoplatanus 

L.) 

30 

       MV 613,0 1,09 12,32 6,955 4359 
SD 114,11 0,19 2,57 0,856 173,30 
CV 18,61 17,69 20,87 12,306 3,98 
SE 20,83 0,04 0,47 0,156 30,17 

Agát biely 

(Robinia 

pseudoacacia, L.), 

15 

       MV 754,6 - 17,05 6,310 4 750 
SD 38,28 - 1,87 0,490 250,48 

CV 5,07 - 10,94 7,830 5,27 

SE 9,9 - 0,48 0,130 64,67 
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Jarabina vtáčia 

(Sorbus 

aucuparia) 
 

15 

       MV 700,05 - 12,01 5,920 4 135 

SD 25,51 - 1,42 0,500 274,25 

CV 3,64 - 11,85 8,410 6,63 

SE 6,6 - 0,37 0,130 70,81 

Pajaseň žliaskatý 

(Ailathus 

altissima)  
 

15 

       MV 588,5 - 10,54 7,180 4 226 

SD 20,72 - 1,02 0,190 143,44 

CV 0,52 - 9,67 2,700 3,39 

SE 5,5 - 0,27 0,050 38,34 

Moruša čierna 

(Morus nigra , 

L.) 

 

15 

       MV 621,7 - 7,58 5,600 3 473 
SD 41,20 - 1,49 0,450 287,07 
CV 6,63 - 19,63 8,120 8,27 
SE 10,6 - 0,38 0,120 74,12 

 

Obrázok 14. Graf porovnaní stredných hodnôt hustoty vybraných drevín. 

 

 

Obrázok 15. Graf porovnaní stredných hodnôt dynamických modulov pružnosti vybraných drevín. 
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Obrázok 16. Graf porovnaní stredných hodnôt akustickej konštanty vybraných drevín. 

 

 

Obrázok 17. Graf porovnaní stredných hodnôt rýchlosti šírenia zvuku v dreve vybraných drevín. 

Ako je z grafov a z tabuľky zrejmé, gaštan jedlý vykazuje podobné hodnoty všetkých 

hodnotených vlastností ako moruša čierna okrem akustickej konštanty. Ich dynamický modul 

pružnosti patrí medzi nižšie a pohybuje sa v rozmedzí 7 - 8 GPa. Akustická konštanta gaštanu 

jedlého je veľmi podobná orechu čiernemu a pajaseňu žliaskatému. 

Dynamický modul pružnosti orecha čierneho sa takmer zhoduje s hodnotami modulu pružnosti 

javora horského, jarabiny vtáčej a pajaseňa žliaskatého. A pohybuje sa v rozmedzí 10 – 12 GPa. 

Orech čierny tiež vykazuje veľmi podobné hodnoty rýchlosti zvuku z drevinami javora 

horského, jarabiny vtáčej a pajaseňa žliaskatého. 

5 Záver 

Na základe výsledkov vykonaných experimentov je možné konštatovať, že gaštan jedlý svojimi 

vlastnosťami môžeme zaradiť ako drevinu menej vhodnú na výrobu špeciálnych výrobkov z 

dreva, hlavne ktoré vyžadujú vyššie požiadavky mechanické a akustické vlastnosti. Estetické 

vlastnosti ho predurčujú na výrobu dekoračných predmetov interiérov a vďaka odolnosti voči 



N O V É  T R E N D Y  A K U S T I C K É H O  S P E K T R A  2 0 2 2  
Vedecký recenzovaný zborník | Peer-reviewed Proceedings 

 

55 

 

poveternostným vplyvom tiež do exteriérov. Kvôli dobrej obrábateľnosti a nižšej hustote tejto 

dreviny môže nájsť uplatnenie ako drevina vhodná pre rezbárske účely. 

Na základe výsledkov vykonaných experimentov je možné konštatovať, že orech čierny svojimi 

vlastnosťami môžeme zaradiť  ako drevinu  vhodnú  na výrobu  špeciálnych  výrobkov  z dreva, 

hlavne ktoré vyžadujú vyššie požiadavky mechanické a akustické vlastnosti. Dreviny sa môže 

v budúcnosti osvedčiť ako ekvivalent javora horského, ktorý patrí medzi najpoužívanejšie 

dreviny na výrobu strunových hudobných nástrojov. Jeho mechanické vlastnosti nasvedčujú, 

že je drevinou vhodnou na výrobu pažieb strelných zbrani. Veľkou pridanou hodnotou tejto 

dreviny sú jej estetické vlastnosti, ktoré dodávajú týmto špeciálnym výrobkom možnosť radiť 

sa medzi luxusné výrobky. 

Môžeme konštatovať, že stanovený výskumný cieľ zistenie fyzikálno-akustických 

charakteristík („FACH“) dvoch vybraných drevín, gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) a 

orecha čierneho (Juglans nigra L.), pomocou nedeštruktívnych metód, vykonaných na 

špeciálnych analytických prístrojov MEARFA a Vibrovizér za účelom stanovenia vhodnosti 

ich použitia na špeciálne výrobky z dreva, bol splnený. Riešená problematika je veľmi rozsiahla 

a vyžaduje spoluprácu viacerých odborníkov z oblasti náuky o dreve, technológií, fyziky. Táto 

analýza predstavuje úvod do problematiky využitia potencionálnych agrolesníckych drevín na 

výrobu špeciálnych výrobkov z dreva. 
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JEDNODUCHÉ AKUSTICKÉ EXPERIMENTY AKO MOTIVÁCIA K STEM 

VZDELÁVANIU 

Peter Hockicko, Jozef Kúdelčík 

1 Úvod 

V dňoch 11.7. - 15.7. 2022 sa uskutočnil 18. ročník Žilinskej detskej univerzity (ŽDU). Po 

dvoch rokoch bola ŽDU 2022 opäť v prezenčnej forme. Na ŽDU 2022 sa prihlásilo 95 detí 

(71 pre kurz Bakalárik, 24 pre kurz Inžinierik).  

Týždňový program detí na ŽDU v čase od 8.00 do 16.00 hod. vypĺňali v doobedňajšom čase 

prednášky (celkovo 15 prednášok pre „bakalárikov“ (deti vo veku 8 – 10 rokov) a 15 pre 

„inžinierikov“ (deti vo veku 10 – 15 rokov)), po obede deti absolvovali cvičenia 

v laboratóriách UNIZA (9 cvičení pre „bakalárikov“ a 6 pre „inžinierikov“), „bakalárikovia“ 

navštívili radnicu mesta Žilina a „inžinierikovia“ letisko v Dolnom Hričove.   

Celkovo bolo pre 5 skupín detí (3 skupiny „bakalárikov“ a 2 „inžinierikov“) odučených 67 

hodín prednášok (45 hodín prednášok pre bakalárikov, 22 pre inžinierikov) a 39 hodín cvičení 

(29 hodín cvičení pre bakalárikov, 10 pre inžinierikov), 2 hodiny diplomového seminára, 2 

hodiny trvali obhajoby diplomových prác inžinierikov, dohromady 110 vyučovacích hodín. 

Na ŽDU 2022 spolupracovalo v rámci prednášok a cvičení 41 pedagógov, 6 doktorandov, 3 

študenti VŠ a pripravovalo ju 5 administratívno-technických pracovníkov, deti sprevádzalo 10 

študentov. Mnohé z detí sa už tešia na pokračovanie ŽDU v ďalších rokoch. 

Projekt ŽDU, ktorý sa organizuje každoročne v čase letných prázdnin na Žilinskej univerzite 

v Žiline (UNIZA) a je určený pre deti navštevujúce základnú školu je zameraný na riešenie 

aktuálnej problematiky - nedostatočnej úrovni intelektuálnych spôsobilostí a manuálnych 

zručností študentov prichádzajúcich študovať na univerzity technického zamerania. V rámci 

riešenia tejto problematiky chceme motivovať žiakov na ZŠ k štúdiu prírodných a 

technických vied experimentovaním v prostredí univerzity a neskôr študentom SŠ ponúknuť 

odborné prednášky a umožniť im experimentovať v laboratóriách.  Týmito aktivitami  chceme 

pomôcť študentom prichádzajúcim na univerzitu prekonať nedostatky (miskoncepcie), 

s ktorými prichádzajú študovať STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) 

predmety na univerzitu. 

2 Jednoduché akustické experimenty 

Akustické experimenty sú vhodným nástrojom, ktorý je možné použiť už od prvých rokov ZŠ 

na rozvoj prírodovednej gramotnosti, ktorá je chápaná ako jedna z kľúčových kompetencií 

v štúdii PISA. Už v mladom školskom veku je možné prilákať deti k vede a technike tým, že 

im na ich vedomostnej úrovni vysvetlíme princípy činností strojov, s ktorými sa stretávajú. To 

dáva deťom príležitosť stať sa aspoň na chvíľu vedcami, aby mohli experimentovať, 

objavovať a skúmať zariadenia a javy, na ktorých stroje dnes fungujú. Zároveň 

experimentovaním zlepšujú svoje manuálne zručnosti a rozvíjajú svoje intelektuálne 

spôsobilostí. 

Jednoduché akustické experimenty (Obrázok 1. – 5.) je možné vhodne začleniť do 

vyučovacieho procesu na ZŠ ako demonštračné experimenty, ktoré oboznamujú študentov so 

základnými prírodnými princípmi na úrovni znalosť - vedomosť podľa Bloomovej taxonómie 

kognitívnych cieľov [1]. Vo vyšších ročníkoch ZŠ a neskôr aj na technických univerzitách je 
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možné pomocou týchto experimentov pripraviť problémové úlohy, či už s dobre definovaným 

problémom alebo neúplne definovaným problémom. V takom prípade budú úlohy riešené na 

vyšších úrovniach Bloomovej taxonómie poznávacích cieľov - analýza, syntéza alebo 

hodnotenie. 

Ako ukázali dotazníky vyplnené deťmi po absolvovaní letných aktivít ŽDU počas 15 rokov, 

deti navštevujúce ZŠ by boli radi, keby sa výučba viedla hravejšou formou, aby sa 

prezentovali praktickejšie ukážky a experimenty a chceli by pracovať na viacerých 

experimentoch v laboratóriách s vlastnou činnosťou [2]. 

 

 

Obrázok 1. Interaktívne akustické experimenty z akustiky: Cvičenie zvuk a ultrazvuk. 

 

 

Obrázok 2. Interaktívne akustické experimenty: Cvičenie zvuk a ultrazvuk, prednáška Fyzika hrou. 
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Obrázok 3. Interaktívne experimenty z akustiky: Cvičenie zvuk a ultrazvuk. 

 

 

Obrázok 4. Interaktívne experimenty z akustiky: V krajine vĺn. 
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Obrázok 5. Interaktívne akustické experimenty: Chladniho obrazce. 

 

 

Obrázok 6. Ukážka prác detí po absolvovaní ŽDU 2022. 
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3 Záver 

Jednoduché akustické experimenty zaradené do výučby od najnižších úrovní vzdelávacieho 

systému stimulujú deti od raného detstva k poznávaniu a vedú od počiatočného hrania sa 

k následnému experimentovaniu a objavovaniu nových poznatkov. Počiatočné hravé 

experimentovanie, ktoré zahŕňa viac detských zmyslov (sluch, zrak a hmat) stimuluje 

k experimentovaniu v čase primárneho vzdelávania, neskôr v čase sekundárneho a terciárneho 

vzdelávania na technických univerzitách motivuje k analyzovaniu a hodnoteniu na vyšších 

úrovniach poznávacích cieľov podľa Bloomovej taxonómie. 
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Summary 

Simple acoustic experiments as motivation for STEM learning. Simple acoustic 

experiments included in the teaching from the lowest levels of the education system stimulate 

children from early childhood to explore and lead from initial play to subsequent 

experimentation and discovery of new knowledge. Initial playful experimentation that 

involves multiple child senses (hearing, sight and touch) stimulates experimentation at the 

time of primary education and later at the time of secondary and tertiary education in 

technical universities motivates analysis and evaluation at higher levels of cognitive goals 

according to Bloom's taxonomy. 
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TRANSITION ORDER AND ITS EFFECT ON SPEECH INTELLIGIBILITY 

Dominika Húdoková, Vojtech Chmelík, Monika Rychtáriková 

Abstract 
This article is about the affection of different settings of transition order values on speech 

intelligibility observing by STI parameter. The several acoustic simulations have been done in 

software Odeon for investigation of STI where sound absorption coefficient values were set up 

to α=0,1 and α=0,25. The acoustical simulations were propagated within 3 virtual 3D models: 

in the small classroom, in the large classroom with long disposition and in the large classroom 

with wide disposition. In order to be able to set up appropriate value of transition order for 

further simulations which will help us within listening tests, we need to investigate how 

transition order can possibly affect speech intelligibility. We made eighteen variations of 

simulation in software Odeon for transition order, TO= 0; =1; =2. Thereafter, we compared the 

results numerically, graphically and by auralisations. When we were analysing the results 

numerically we did not discover any particular differences in the results of STI parameter, but 

when we were observing the results graphically we saw slight differences in results comparing 

usage of different settings for transition order either through auralisations we were able to hear 

a small differences between case studies. We anticipate that the results will be confirmed in 

further listening tests. 

1 Introduction 

Verbal communication and thus the speech intelligibility play an important role in our daily 

life. Ongoing research finds his place in many different related fields, such as in logopedia and 

audiology (Zhong, et al., 2022), in the development of hearing aids and cochlear implants 

(Degirmenci Uzun, et al., 2022), electroacoustic amplification systems (Ho, et al., 2020), large 

number of online audio-visual systems such as Skype, MS Teams, Google Meet, Zoom etc. 

And in room acoustics too (Minelli, et al., 2021). All of these research fields have in common 

the phenomenon called speech perception. From acoustic and audiological point of view, the 

speech perception is measured by two main types of listening tests. Firstly, the speech test based 

on “everyday” meaningful sentences. In this case the sentences could have variable 

grammatical structure. (Plomp and Mimpen, 1979; van Wieringen and Wouters 2008; Ozimek, 

Kutzner, Sek, Wicher, 2009). Secondly, there is so-called matrix test, which is characterized by 

a fixed order of words. These sentences could have odd meaning. (Panocova and Gregorova, 

2019; Jansen, Luts, Wagener, Kollneier, 2012; Kollmeier et al., 2015). 

Speech intelligibility in rooms can be approached by many different methods. In the past, the 

most common way was performance of listening tests directly in situ. Nowadays a large number 

of methods exist, that are based on measurement or simulation (3D model) of integrated impulse 

response from which a number of speech related parameters can be derived, for example: D50, 

C50, STI, STIPA or RASTI (IEC 60268-16: 2020, ISO 3382). Speech intelligibility in 

architectural context is thus typically assessed by measurements in situ or simulations of virtual 

3D model. Simulation algorithms that are most commonly used in this context are nowadays 

already accessible in user friendly formats incorporated in CATT acoustic, Odeon, EASE etc. 

[1-3]. 
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An interesting feature of nowadays software is possibility of high quality binaural auralisation 

which can serve as an interesting input for research in audiology, universal design or other 

applications (Nijs, 2006, Rychtarikova, 2011, Visentin, 2018). 

2 Theory 

2.1 Speech Transmission Index (STI) 

The Speech Transmission Index (STI) was introduced by T. Houtgast and H. Steeneken in 1971. 

The STI is quantity for determination of speech intelligibility in noise and reverberation. It uses 

the average voice spectrum as a signal and takes into account the background noise, 

reverberation, echoes, and non-linear distortion. When distortion by noise or reverberation 

occurs and changes the signal the consequences will be noticeable in a reduction of the spectral 

differences between phonemes. The speech can be considered as a sequence of the phonemes 

(the phonemes are the smallest speech fragments). (IEC 60268-16: 2020) Originally, 

measurements of STI were performed with modulated speech signal in situ, nowadays, STI can 

be determined from room impulse response which is much faster way of obtaining the results. 

The values of STI range from 0 to 1, (resp. 0-100%). 

2.2 Simulation principle in Odeon 

Odeon is a ray-based prediction software what means that the sound waves are represented by 

rays. The calculations in Odeon are performed in the energy domain which allows for real time 

simulation of larger rooms with accuracy sufficient for architectural purposes. To increase the 

accuracy and efficiency of simulations different simulation methods can be combined. The 

early sound reflections are typically simulated by the Image Source Method (ISM) and Early-

Scattering Method (ESM), for prediction of late reflections Ray-Tracing (RT) and Ray-

Radiosity Method (RRM) is used involving special scattering algorithm. Two parts are present 

in simulation of the late part of reverberation tail: the Receiver- independent part (Rendering) 

and the Receiver- dependent part (Gathering). (Rindel, J. H. 2000). 

2.3 Transition order 

In detail, every time the ray hits a room model surface, a new image source is added to "the 

image source tree". When the image sources are generated behind each reflecting surface, (the 

number of reflecting surfaces is specified by transition order) the software determine if the 

image source is visible from the receiver. If so, then a reflection is added to the reflectogram. 

Furthermore, a range of early secondary sources are generated on the surface the image source 

corresponds to. Then there is simulated "surface source" which produces the early scatter rays 

up to Transition order. Generally, the image source method, the early scattering method and the 

ray radiosity method will overlap in time. Since, the transition order is not strictly linked to 

time. This creates a smooth transition between the methods creating no sudden jumps in the 

decay of sound. (ODEON Room Acoustics Software, User’s Manual, 2021). In other words,  

when Transition order is equal to 0, all sound reflections are calculated by Ray radiosity 

method.  

Practically speaking, to determine the parts of simulation where the early-reflections calculating 

method stops and where the late-reflections calculating method will start is by means of 

choosing the Transition order as an input parameter. The values of Transition order could be 

set up from 0 to number of the sound reflecting surfaces which has been involved in the 

reflection path. Generally, the transition order creates imaginary border between early-

reflections part and late-reflections part of calculation. It means that the Image Source Method 
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and Early-Scattering Method determine the reflections up to transition order. This provides high 

accuracy in early reflections which are probably the most important in the whole impulse 

response.  

3 Case studies 

The speech intelligibility was investigated in three case studies: (A) small classroom, (B) long 

large classroom and (C) wide large classroom (Figure 1). The volume (V) of small classroom 

is 159,39 m3. Its dimensions are 6,6 m x 6,9 m x 3,5 m. The volume and dimensions of long 

large classroom and wide large classroom are the same V= 293,37 m3 (6,6 m x 12,7 m x 3,5 m). 

The main difference between them is in the position of the sound source and the sound receivers 

(Figure 1 and 2). 

 

 

 

Figure 1. Floor plans of simulated cases with marked sound source and sound receiver positions: (A) small 

classroom; (B) long large classroom; (C) wide classroom. 

The layout of sound source and sound receivers in particular case studies can be seen in the 

Figure 1. The height of sound source was set to 1,5 m in every case (it is assumed distance 

between floor and the mouth of the speaker). The height of sound receivers is 1,2 m (it is 

assumed distance between floor and the ears of the receiver). The sound receivers were 

distributed in mashes of 1,8 x 1,5m small classroom; 1,8 x 1,9m in the large long classroom; 

and 1,3 x 1,9m in the large wide classroom (see Figure 2). 

 

A                                               B                                                C 
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Figure 2. 3D models of simulated cases with marked sound source and sound receiver positions: (A) small 

classroom; (B) long large classroom; (C) wide classroom. 

 

The three classrooms were simulated under two different conditions in terms of sound 

absorption of interior surfaces, in particular by presuming mean sound absorption coefficient 

α= 0,1; and α= 0,25 respectively.  Each case was simulated for Transition order TO=0, 1 and 2. 

The overview of eighteen (18) simulated variants can be seen in the Table 1. 

 

Table 1. Overview of simulated variants. 

 the room TO= 0 TO= 1 TO= 2 

small classroom (A) α= 0,1 α= 0,25 α= 0,1 α= 0,25 α= 0,1 α= 0,25 

long large classroom (B) α= 0,1 α= 0,25 α= 0,1 α= 0,25 α= 0,1 α= 0,25 

wide large classroom (C)  α= 0,1 α= 0,25 α= 0,1 α= 0,25 α= 0,1 α= 0,25 

 

4 Results and analysis 

Firstly, the calculations of early decay time (EDT) and reverberation time T30 were performed 

for each simulated variant. Those values are calculated as an average of all sound receivers per 

frequency band. Table 2 and Table 3 show results of EDT and T30 as they were taken from the 

simulations. It can be seen that there are only negligible differences between EDT and T30 within 

particular cases of simulations. Furthermore, we did not notice any differences between values 

of EDT or T30 when we used different value of transition order (TO= 0; TO= 1; TO= 2). 

Therefore, the results per parameter could be represented by one table. 

Table 2. The EDT results from simulation, identical for all transition order variants (TO= 0; =1; =2). 

the room α 
EDT (s) 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

A α= 0,1 1,31 1,30 1,29 1,28 1,26 1,23 1,07 0,71 

A α= 0,25 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 0,48 0,44 0,35 

B α= 0,1 1,46 1,45 1,44 1,44 1,40 1,38 1,18 0,77 

B α= 0,25 0,55 0,55 0,56 0,55 0,55 0,55 0,50 0,36 

C α= 0,1 1,47 1,46 1,45 1,45 1,40 1,37 1,18 0,76 

C α= 0,25 0,56 0,56 0,55 0,57 0,55 0,54 0,49 0,38 

 

   A                                                     B                                                      C 
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Table 3. The T30 results from simulation. 

the room α 
T30 (s) 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

A α= 0,1 1,32 1,32 1,31 1,29 1,27 1,23 1,07 0,72 

A α= 0,25 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 0,51 0,48 0,39 

B α= 0,1 1,49 1,48 1,47 1,46 1,43 1,38 1,17 0,76 

B α= 0,25 0,61 0,60 0,61 0,60 0,59 0,59 0,55 0,44 

C α= 0,1 1,49 1,48 1,47 1,46 1,42 1,37 1,17 0,76 

C α= 0,25 0,60 0,60 0,60 0,60 0,59 0,58 0,54 0,43 

 

The values of EDT and T30 of large classroom – long (B) and large classroom – wide (C) are 

similar because B and C have the same volume and total absorbing area. The difference between 

the variant B and C in only in position of the sound source and sound receivers. The graphical 

representation of the results can be seen in Figure 3.  

For investigation of the speech intelligibility eighteen (18) grids with distribution of Speech 

transmission index STI values were created for each simulated variant and results were 

compared for TO= 0, TO= 1 and TO= 2. There was no visible influence regarding different 

transition order on the results of STI. The representant of STI grid for each case study is in the 

Figure 4. 

 

 

Figure 3. The graph of EDT results (left), the graph of T30 results (right). 

Additionally, a detailed numerical analysis of STI was performed for sound source "S" position 

presumed at the place where the teacher would most probably stand during the lesson. In the 

small classroom, there were nine (9) and in both large classrooms, there were fifteen (15) sound 

receivers "R” suggested. The grids of sound source and receivers are shown in the figure 1. In 

has been observed that transition order didn’t have any impact on simulated values of STI. The 

result of STI values and distances between sound source "S" and sound receiver "R" are given 

in the Table 4. 
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Figure 4. The overview of STI values distribution over floor plan for all simulated cases: a – small classroom 

(α= 0,1); b – small classroom (α= 0,25); c – long large classroom (α= 0,1); d – long large classroom (α= 0,25); 

e – wide large classroom (α= 0,1); f – wide large classroom (α= 0,25). Each figure represents results for all TO 

values. 

Table 4. The results of STI in each simulated variant. 

small classroom (A) STI (TO= 0) STI (TO= 1) STI (TO= 2) d [m]  

S – R1 (α= 0,1) 0,69 0,69 0,69 0,90 

S – R3 (α= 0,1) 0,57 0,58 0,58 3,90 

S – R1 (α= 0,25) 0,87 0,87 0,87 0,90 

S – R3 (α= 0,25) 0,77 0,77 0,77 3,90 

long large classroom (B) STI (TO= 0) STI (TO= 1) STI (TO= 2) d [m] 

S – R1 (α= 0,1) 0,63 0,64 0,64 1,70 

S – R8 (α= 0,1) 0,55 0,55 0,55 3,94 

S – R15 (α= 0,1) 0,57 0,57 0,57 9,47 

S – R1 (α= 0,25) 0,83 0,83 0,83 1,70 

S – R8 (α= 0,25) 0,74 0,74 0,74 3,94 

S – R15 (α= 0,25) 0,76 0,76 0,77 9,47 

wide large classroom (C) STI (TO= 0) STI (TO= 1) STI (TO= 2) d [m] 

S – R1 (α= 0,1) 0,69 0,69 0,69 1,10 

S – R9 (α= 0,1) 0,56 0,56 0,56 5,28 

S – R15 (α= 0,1) 0,54 0,54 0,54 5,28 

S – R1 (α= 0,25) 0,88 0,88 0,87 1,10 

S – R9 (α= 0,25) 0,75 0,74 0,75 5,28 

S – R15 (α= 0,25) 0,73 0,73 0,74 5,28 

 

a                           c                             d                            e                            f 

 

 

 

 

 

 

b 
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Figure 5. Sound reflections (first 50ms) as predicted when using different TO settings.  

In the next step a deeper look into simulated reflectograms was done. In Figure 5, the 9 

simulated variants (for α=0,1) can be seen. The reflectogram are based on the impulse response 

simulation, with squared sound pressure of each reflection in order to see the energetic 

distributions of sound reflections. Results are shown for the first 50 ms as the reflections 

arriving in this time interval have significant impact on speech intelligibility and they are 

influenced by TO. The late reflections (reverberation tail) is rather very similar in all cases, 

because they are independent of TO yet they are created by Ray-tracing method. Based on the 

results shown in the Figure 5 it can be concluded that when the Transition order is 0 the early 

sound reflections are more scattered and have smaller amplitude in comparison with results 

based on simulations with Transition order is 1 or 2. For TO=1 and 2 similar density of 

reflections can be observed, but the differences between TO=1 and TO=2 can be still seen. 

This can be explained not only by the fundamental difference in calculation algorithms (ray-

tracing and image source method) but very much by the impact of the different scattering 

algorithms used in the RTC and ISM.   

Finally, one more observation can be made that relates speed of simulation, and it can be 

concluded that the calculation time in case of TO=0 was the shortest. 

5 Conclusion 

When TO= 0, the ray-tracing method is used for calculation. The sound reflections have lower 

intensity in comparison to image-source method or early-scattering method. It is caused by late-

reflections. The higher value of TO the higher number of reflections are simulated. When we 

were using different values of TO the effect on STI was not detected numerically nor visually 

(A) small classroom; α= 0,1               (B) large classroom; α= 0,1                (C) large classroom; α= 0,1 

TO= 0 TO= 0 

TO= 1 TO= 1 TO= 1 

TO= 0 

TO= 2 TO= 2 TO= 2 

long 

disposition 

wide 

disposition 
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from STI grids. We made auralization of speech in each of case studies and the differences of 

speech intelligibility were slightly audible. But the differences are noticeable in the 

reflectograms. Our next step in the research will be make a listening test concerning transition 

order and speech intelligibility in Slovak language.   
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Summary 

We were using software Odeon for simulating eighteen variants of three different classroom set 

ups. The goal of this research was to determine if there is some affection on speech intelligibility 

when the settings of transition order in simulations will be different. This discovery will be 

important for our further listening tests and the simulations for that. The results of simulations 

were observed numerically, graphically and by auralisations. Regarding numerical way of 

comparing result there were no differences between using different values of transition order. 

However, concerning auralisations, we were able to hear a slight differences in the records also 

by graphical representation of results confirmed that there are some differences in speech 

intelligibility. This discovery should be verified by listening test which are planned. 
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ČAS DOZVUKU V KULTÚRNOM DOME V OBLASTI NÍZKYCH FREKVENCIÍ 

ZVUKU VS. ESTETICKÁ PREDSTAVA ARCHITEKTA 

Martin Jedovnický, Katarína Drgoňová, Matej Žák 

1 Úvod 

Pohltenie nízkych frekvencií zvuku je pri navrhovaní priestorovej akustiky kultúrnych sál 

jednou z najväčších výziev akustika. Každý kultúrny priestor má svoje individuálne 

architektonické špecifiká ako je jeho objem, pomer strán priestoru, členitosť povrchov, 

prítomnosť balkónov, javiska a v neposlednom rade je dôležité vedieť na aký účel je priestor 

používaný. Úplne rozdielne akustické potreby má priestor, ktorý je využívaný ako koncertná 

sieň, kde je potrebný dlhší a frekvenčne vyrovnaný čas dozvuku oproti divadelnej sále, kde je 

dôležitá predovšetkým dobrá zrozumiteľnosť reči. 

2 Problematika absorpcie nízkych frekvencií zvuku 

Vzhľadom na vlnové dĺžky nízkych frekvencií zvuku je absorpcia týchto nízkych frekvencií 

zvuku pri použití na trhu bežne dostupných akustických materiálov takmer nemožná. 

Samozrejme, že existujú širokopásmové absorbéry zvuku, ale tie vzhľadom k pohltivosti 

vysokých frekvencií zvuku iných v priestore sa vyskytujúcich materiálov ako aj samotného 

vzduchu nie sú vhodné. Pri použití širokopásmových absorbérov zvuku totiž nastáva to, že 

priestor je na stredných a hlavne vysokých frekvenciách výrazne zvukovo zatlmený. Prehľad 

koeficientov zvukovej absorpcie vybraných materiálov vyskytujúcich sa v kultúrnych 

priestoroch je uvedený v Tabuľke 1. 

Tabuľka 1. Koeficienty zvukovej absorpcie vybraných materiálov. 

Akustický prvok 
Frekvencie [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

Omietka v hlavnej sále 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

Strop v hlavnej sále 0,11 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 

Dlažba v hlavnej sále a na balkóne 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

Zamatový záves 400 g/m2 0,05 0,40 0,85 0,90 0,75 0,80 

Stropný širokopásmový absorbér 0,60 0,90 0,90 0,95 0,90 0,90 

Stropný akustický rezonátor  0,75 0,55 0,45 0,40 0,35 0,25 

Preto je dôležité pri návrhu priestorovej akustiky kultúrnych priestorov uvažovať s použitím 

špeciálnych nízkofrekvenčných prvkov a v praxi sa používajú hlavne: 

• Kmitajúce membrány – jedná sa o akustické prvky, ktoré fyzikálne fungujú na princípe 

zvukovej absorpcie rozkmitaním tenkej dosky, ktorá je pružne uložená na ráme akustického 

prvku (Obr. 1a). Dominantnú frekvenciu určuje hrúbka a rozmer kmitajúcej dosky, 

akustická konštanta kmitajúcej dosky a objem vzduchu vnútornej dutiny akustického prvku 

[1]; 

• Ladené dutinové rezonátory – fyzikálne fungujú na princípe Helmholzovho rezonátora 

a pri ich navrhovaní je dôležité vychádzať z objemu vnútornej dutiny a tvaru, rozmerom, 

počte a hrúbke rezonančných štrbín tak, aby rezonátor absorboval tú dominantnú 

frekvenčnú oblasť, ktorú daný priestor pre dosiahnutie vhodných akustický podmienok 

vyžaduje (Obrázok 1b). 
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(a) 

 
(b) 

Obrázok 1. (a) Kmitajúca membrána; (b) Dutinový rezonátor. 

3 Problematika absorpcie nízkych frekvencií zvuku 

Priestor javiska sály kultúrneho domu v Hrubej Vrbke má rozmery 7,7 x 9,7 m, výšku 5,79 m 

a je oproti podlahe hlavnej sály vyvýšený o 0,85 m. Pôdorys hlavnej sály má tvar obdĺžnika a 

jeho rozmery sú 14,4 x 10,9 m s výškou 6,6 m. V zadnej časti hlavnej sály sa nachádza balkón 

o rozmeroch 4,4 x 10,9 m s výškou 3,0 m. Pre účely vyzistenia priestorovej akustiky pôvodného 

stavu sály a tiež pre kalibráciu 3D modelu v softvéri ODEON sa uskutočnilo in situ meranie 

akustických parametrov podľa normy ČSN EN ISO 3382-1.  

Z výsledkov merania času dozvuku (Obrázok 3.) je zrejmé, že sála už pri stave pred 

rekonštrukciou mala výrazne dlhší čas dozvuku ako určuje norma. Súčasne je zrejmé, že ak by 

boli na strope použité širokopásmové absorbéry, prípadne spustený kazetový podhľad, tak by 

bola sála značne zvukovo zatlmená na stredných a vysokých frekvenciách. Preto bolo nutné 

stropnú plochu opatriť správne navrhnutými stropnými rezonátormi kedy s ich použitím bude 

sála spĺňať akustické kritéria pre multifunkčné využívanie. 

 
(a) 

 
(b) 

Obrázok 2. (a) Fotografia hlavnej sály počas akustických meraní; (b) šírenie zvukového lúča v softvéri 

ODEON. 

 
Obrázok 3. Výsledky merania času dozvuku a simulácií v predikčnom softvéri. 
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4 Návrh ladeného stropného rezonátora 

Z akustických predikcií bolo zrejmé, že strop hlavnej sály a balkónu musí byť opatrený 

ladenými dutinovými rezonátormi. Po konzultácii s architektom rekonštrukcie sály bolo 

definované, že tieto stropné plochy musia byť aj z dôvodu požiarnych noriem vyhotovené zo 

sadrokartónových dosák, ktorých dutiny budú zatlmené absorpčnou vložkou z minerálnej vlny. 

Návrh rezonančnej frekvencie podliehal základnému vzorcu (1): 

 

 (1)

 

Pre strop vznikol akusticko-konštrukčný návrh pre 8 dominantných plôch, ktorých akustickou 

funkciou nebolo iba zabezpečenie pohltenia problematických nízkych frekvencií, ale tiež sa 

dosiahlo výraznej zvukovej difúznosti stropu sály (Obrázok 4.). 

  

Obrázok 4. Stropný rezonátor; (a) telo rezonátora; (b) rezonátor so štrbinami. 

5 Realizácia rekonštrukcie a kolaudačné meranie času dozvuku 

Realizácia prebiehala pod kontrolou stavebného dozoru a akustika. Boli inštalované stropné 

rezonátory a ďalšie povrchy sály ako zavesené spustené zamatové závesy, za ktorými boli 

inštalované skryté širokopásmové absorbéry. Výsledky kolaudačného merania času dozvuku 

ako aj fotografie z merania zobrazujú Obrázok 5. a Obrázok 6. 

 
Obrázok 5. Výsledky merania času dozvuku pred a po rekonštrukcii. 
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Obrázok 6. Výsledky merania doby dozvuku pred a po rekonštrukcii. 

6 Záver 

Cieľom tohto článku je upozorniť na potrebu individuálneho prístupu pri riešení priestorovej 

akustiky kultúrnych priestorov. Článok uvádza problematiku nízkych frekvencií zvuku 

a prezentuje konkrétny príklad akustického riešenia. 
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Summary 

Reverberation time in community centre in the range of low frequencies of sound vs. 

aesthetic idea of the architect. Low frequencies are a common problem when designing the 

architectural acoustics of cultural spaces. With the help of tuned resonator elements 

architectural acoustics of the community centre Hrubá Vrbka were designed. 
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RELAXAČNÉ PROCESY V POLYMÉROCH ZÁVISLÉ NA TEPLOTE 

Jozef Kúdelčík, Peter Hockicko 

1 Úvod 

Polyméry sa skladajú z rôznych reťazcov, štruktúr alebo iných segmentov, ktoré majú rôzne 

náboje, takže v elektrickom poli vytvárajú trvalé alebo indukované dipóly. V striedavom 

elektrickom poli sú pre tieto dipóly charakteristické rôzne relaxačné procesy, ktoré sú závislé 

od teploty, ako napr.: -, -, a - relaxácia; medzifázová polarizácia alebo Maxwellov-

Wagnerov-Sillarsov efekt; intermediálny dipólový efekt a jednosmerná vodivosť. Vďaka 

voľnosti orientácie dipólov môže polárna skupina sledovať zmeny elektrického poľa. 

Hodnoty relatívnej permitivity sú pri nižších teplotách vyššie, pretože segmentový pohyb 

reťazcov je prakticky zmrazený. Zvýšenie teploty narúša medzimolekulárne sily medzi 

polymérnymi reťazcami, čo vedie k väčšiemu tepelnému pohybu. Výrazný tepelný pohyb pri 

dostatočne vysokých teplotách narúša orientáciu dipólov čo spôsobuje pokles relatívnej 

permitivity. So segmentálnym pohybom reťazcov je spojená nielen kinetická energia získaná 

aj v polymérnej matrici, ale aj voľný priestor okolo nej. Dipólová polarizácia môže byť 

ovplyvnená aj procesom tepelného spracovania čo sa potom prejavuje účinným skrátením 

relaxačného času. 

2 Procesy závislé na teplote 

Zmeny reálnej permitivity v dôsledku rôznych relaxačných procesov s rastom frekvencii sa 

prejavujú ako schody, zatiaľ čo v imaginárnom spektre permitivity sa prejavujú ako lokálne 

maximá. Schodový pokles reálnej permitivity s rastom frekvencie striedavého elektrického 

poľa je spôsobený poklesom dipólového momentu systému v dôsledku zániku ovplyvňovania 

určitého polarizačného procesu na jej hodnotu. V oblastiach nízkych teplôt a pri vysokých 

frekvenciách je najrýchlejšia relaxácia známa ako -mód (Obrázok 1.). V polyméroch sa tento 

jav vyskytuje konkrétne v dôsledku rotácií metylénových sekvencií, hydroxyleterových 

skupín hlavného polymérneho reťazca alebo malých skupín fenylových kruhov a C-H 

jednotiek, ktoré dokážu sledovať striedanie elektrického poľa v krátkom čase. S rastúcou 

teplotou pozorujeme β-mód, ktorý je výsledkom reorientácie alebo rotácie polárnych skupín 

okolo väzby C-C, COOC2H5, konformačného preklopenia cyklickej jednotky polymérneho 

reťazca. Konkrétne sa pripisuje stáčaniu hydroxylových a karbonylových skupín. 

S ďalším nárastom teploty pozorujeme vznik nového mechanizmu, nazývaného Intermediate 

dipolárny effect (IDE), jav medzi relatívne rýchlou a pomalou relaxáciou. V TiO2/živica 

mikrokompozitoch bol tento mechanizmus pozorovaný už skôr, pričom okrem toho tento 

proces bol pozorovaný aj v iných mikrokompozitných systémoch, napríklad v systémoch 

ZnO/živica kde bol dostatočne výrazný. Nový pozorovateľný relaxačný pík pri teplotách nad 

50 oC a nízkych frekvencií súvisí s prechodom matrice zo skla na gumu (α-mód) (Obrázok 

1.). Ako už bolo spomínané α-mód a odpovedajúci prechod súvisia s mikro-Brownovým 

segmentálnym alebo pohybom celého polymérneho reťazca a konkrétne s gumovými 

prechodmi. Tieto prechody spôsobujú preskupenie dipólu okolo reťazca, ktorý je kolmo 

pripojený ku kostre hlavného polymérneho reťazca. 

Medzifázová polarizácia (IP) sa pozoruje pri nízkych frekvenciách a vysokých teplotách. 

Relaxačný mechanizmus známy aj ako Maxwellov-Wagnerov-Sillarsov efekt, je spôsobený 

elektromechanickou heterogenitou systému. Na rozhraniach medzi matricou a výplňou v 
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komplexných systémoch sa vytvárajú pri nízkych frekvenciách a vysokých teplotách veľké 

dipóly v dôsledku akumulácie priestorových nábojov, čo im umožňuje sledovať len pomalé 

zmeny vonkajšieho elektrického poľa. 

 

Obrázok 1. 3D graf stratového činiteľa v závislosti od frekvencie a teploty pre vzorku s 10 phr v TiO2. 

3 Experimentálne výsledky 

Do polyuretánu (PU: VUKOL 022 s tvrdidlom Vukit M od VUKI a.s.) boli zamiešané rôzne 

koncentrácie ZnO nanočastíc a následne bol študovaný ich vplyv na relaxačné procesy 

a komplexnú relatívnu permitivitu. Dielektrická frekvenčná spektroskopia bola použitá na 

meranie závislosti reálnej a imaginárnej časti komplexnej relatívnej permitivity vo 

frekvenčnom rozsahu 1 mHz až 1 MHz a v teplotnom rozsahu od +20 °C do +120 °C. 

Študovala sa aj segmentová dynamika polymérneho reťazca a distribúcia náboja v danom 

systéme v závislosti od hodnoty hmotnostnej koncentrácie nanočastíc (NČ) v polyméri. 

Obrázok 2. znázorňuje frekvenčnú závislosť relatívnej permitivity a stratového činiteľa PU 

s 1% hm. koncentráciou ZnO nanočastíc pre rôzne teploty. Pri teplote 20 °C relatívna 

permitivita (re) je takmer konštantná pre frekvencie pod 10 Hz, pozorujeme tzv. plató, potom 

s nárastom frekvencie registrujeme mierny pokles a od 100 kHz dosahuje konštantnú hodnotu 

2,5. S rastúcou teplotou vplyvom elektródovej polarizácie re výrazne stúpa pre sub-Hertz 

frekvencie. Ďalej pozorujeme posun plató, oblasť konštantnej hodnoty re, a jej následný 

pokles do oblasti vyšších frekvencií. V prípade tg  pri 20 °C pozorujeme pri frekvencii okolo 

50 Hz jedno lokálne maximum a s teplotou sa tiež presúva do vyšších frekvencií. Vplyv α-

módu sa začína prejavovať až od teploty 60 °C najprv ako schod pri frekvencii okolo 

200 mHz a potom ako prvé lokálne maximum. Teplotná závislosť komplexnej permitivity 

a tg  PU s ostatnými NČ od frekvencie vykazuje podobné charakteristiky ako sa pozorovali 

pri ZnO nanočasticiach. 
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Obrázok 2. Frekvenčná závislosť relatívnej permitivity a stratového činiteľa PU s 1% hm. koncentráciou ZnO 

nanočastíc v závislosti od teploty. 

Obrázok 3. ukazuje spektrá komplexnej permitivity pri teplote 80 °C v širokom frekvenčnom 

rozsahu pre čistý PU a jeho nanokompozity. Ako prvé je vidieť, že nanokompozit s 0.5 a 1.0 

hm. % nanočastíc ZnO má nižšiu re ako čistý PU pre frekvencie nad 20 mHz a 2 Hz, 

respektíve. Tento pokles relatívnej permitivity je spôsobený nárastom interakčnej zónou 

medzi polymérnou matricou a NČ. Je to oblasť s nízkou hustotou, ako aj s menej 

stechiometriou, čo vedie k zvýšeniu voľného objemu a tvorbe pascí. NČ v nanokompozitoch 

s malým (≤1.0 hm. %) obsahom plniva možno považovať za izolované a na základe 

viacjadrového modelu sa okolo nich nachádzajú viazané, prechodné a okolité oblasti. Pri 

naviazaní polymérnych reťazcov na NČ nastáva ich výraznejšie obmedzenie pohybu, dipólu 

v smere elektrického poľa, čo spôsobuje pokles relatívnej permitivity. V prípade vyššieho (2.0 

hm. %) obsahu ZnO nanočastíc, vzdialenosť medzi susednými NČ je menšia alebo sa ich 

prechodové oblasti prekrývajú. V takomto prípade sa NČ stávajú dôležitou súčasťou 

elektrických vlastností polymérnych nanokompozitov. Keďže nanočastice ZnO majú relatívnu 

permitivitu 8.8, ktorá je vyššia ako PU, nanokompozit má vyššiu relatívnu permitivitu. 

 

Obrázok 3. Frekvenčná závislosť (a) reálnej a (b) imaginárnej časti komplexnej permitivity pre PU s rôznou 

koncentráciou ZnO nanočastíc pri teplote 80 °C. 

Pre všetky nanokompozity okrem oblasti nízkych sub-hertzových frekvencií je imaginárna 

permitivita (im) menšia ako pre čistý PU a vykazuje lokálne maximá zodpovedajúce dvom 

relaxačným režimom (Fig. 3b). Okrem toho poloha α-módu, lokálne maximum pri nízkych 

frekvenciách, závisí aj od koncentrácie NČ v PU. Toto spektrum ukazuje jasné maximum 

tvorené α-módom v danej frekvenčnej oblasti. Daný relaxačný proces má vplyvom NČ 
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maximum pri vyššej frekvencii ako u čistého PU. Podľa štúdie teplota skleného prechodu 

nanokompozitov narastá  s obsahom nanoplniva a prejavuje sa posunom frekvencie lokálneho 

maxima. V dôsledku rozdielu medzi vodivosťou a permitivitou zložiek sú nankompozity 

citlivé na IP, čo vedie k nahromadeniu priestorového náboja v mikroskopických rozmeroch. 

Okolo NČ vzniká silné lokálne elektrické pole v dôsledku zachytených nábojov (elektrónov 

a iónov) na rozhraní NČ a PU matrice (viazané a uvoľnené vrstvy). Vo vrstvách okolo NČ 

toto pole ovplyvňuje reorientáciu elektrických dipólov PU reťazcov, pretože je vyššie ako 

Laplaciánske alebo geometrické elektrické pole. Vplyvom vyššieho elektrického poľa 

dochádza k rýchlejšiemu prenosu dipólových nábojov, čo sa prejavuje posunom lokálneho 

maxima spôsobeného -relaxačným procesom do vyšších frekvencií, a permitivita pri 

nízkych frekvenciách viditeľne narastá. V prípade ZnO pokles imaginárnej permitivity je 

spôsobený zvýšením energetických hladín elektrónových pascí, čo má za následok vyšší 

odpor (nízky DC) vzhľadom na akumuláciu náboja. Plnivá majú aj určitý vplyv na polohu 

druhého lokálneho maxima, IDE-relaxačný proces. 

4 Záver 

Namerané spektrá disipačného faktora a imaginárnych spektrier permitivity nanokompozitov 

boli merané pomocou dielektrickej spektroskopie. Tieto spektrá vykazujú lokálne relaxačné 

maximá, ktoré sú dôsledkom absorbcie energie vplyvom segmentovej dynamiky reťazcov 

polymérom a tiež ich interakcie s nanočasticami. V dôsledku nanočastíc pozorujeme posun 

maxím spôsobených α-módom a IDE relaxáciou do vyšších frekvencií oproti čistému 

polyméru. Pozorovaný posun lokálnych relaxačných maxím a pokles relatívnej permitivity je 

tiež spôsobený nižšou pohyblivosť naviazaných polymérnych reťazcov na nanočastice. 

Komplexná permitivita v oblasti nízkych frekvencií rýchlo narastá, pretože medzifázová 

polarizácia spôsobuje multiplikáciu náboja a tým nárast lokálneho elektrického poľa, ktoré 

ovplyvňuje relaxačné procesy. 
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Summary 

Relaxation processes dependent on temperature. Polymers consist of various chains, 

structures, or other segment, which have various charges, so they create permanent or induced 

dipoles by an electric field. In the AC electric field these dipoles cause by various processes, 

as:  -, -, and - relaxations; interfacial polarization relaxation or Maxwell-Wagner-Sillars 

effect; intermediate dipolar effect; and DC conductivity. Various types of nanoparticle fillers 

were incorporated into a polymer matrix and its subsequent changes in given processes and in 

complex relative permittivity were studied. Dielectric frequency spectroscopy was used to 

measure the dependence of the real and imaginary parts of complex relative permittivity 

within the frequency range of 1 mHz to 1 MHz at a temperature range from +20 °C to 

+120 °C. The segmental dynamics of the polymer chain and a charge distribution in the given 

system depending on the value of weight concentration of nanoparticles in the polymer were 

studied too. A shift of the local relaxation peaks, corresponding to the α-relaxation and other 

processes, and higher mobility of the polymer chains in the spectra of imaginary permittivity 

of the investigated nanocomposites were observed. 
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Dielectric; spectroscopy; materials; temperature. 
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THE DISPERSION EFFECT SIMULATION OF RAIN NOISE IN LARGE ATRIA 

COVERED BY STRUCTURAL SKINS 

Majid Lavasani, Monika Rychtáriková, Vojtech Chmelík 

1 Introduction 

Among architects, structural skins such as ETFE or textile membranes are widely applied to 

cover large spaces, such as sports halls, swimming pools, shopping malls, airports and/or 

different atria. Features of these materials, such as their little weight, transparency, thermal 

performance, and sustainability have made the ETFE cushion systems a perfect choice in 

architecture when it comes to designing spaces with large surfaces. The material properties 

including acoustics characteristics were discussed in many architectural, acoustic or building 

physics conferences and articles recently (Chiu et al., 2015; Urban et el., 2016; Maywald and 

Riesser, 2016; Hu et al., 2017  Rychtáriková et al., 2017; Lamnatou et al., 2018; Rychtáriková 

et al., 2020; Lavasani et al., 2021; Zanelli et al., 2021) but the effect of rain noise was not 

methodically considered in the design as it can remarkably influence the acoustic comfort of 

the interior space. Nowadays trends in architecture aim also at the usage of structural skins in 

the more noise-sensitive environments, such as universities, schools, and large libraries, while 

the noise generated by raindrops impacting structural skins of the light-weight roofs can 

significantly affect the acoustic comfort and speech intelligibility of the interior area underneath 

(Yu and Hopkins, 2020).  

ISO 1040-5:2010/Amd characterized the rainfall parameters such as rainfall rate, impact 

velocity, and drop size based on artificial rainfall and describes a method to assess the rain noise 

generated by a roof system, while in reality, it is not only the character of the sound source (e.g. 

rain on ETFE roof) that will influence the sound levels and their spectra at the ear of the listener. 

The architectural properties of the interior space such as shape, volume, scattering, and sound 

absorption properties of interior surfaces can significantly influence the effect of rain noise on 

people inside the room.  

Rain noise is generated by impacting drops of water to the surface of the roof and then the 

sound is transmitted to the interior space underneath. Each drop can be considered as a single 

point of the sound source but to facilitate measurement, generally, the entire surface is 

considered as a single surface source. This research aims to simulate different types of sources 

(point, linear, and surface source) to investigate the relationship between sound pressure level 

and the type of source in the rooms covered by ETFE cushions. 

2 State of the Art 

This research aims to assess the noise generated by rain in the halls covered by structural skins 

such as ETFE. The assessment of rain noise was described by the ISO 10140-5:2010 and ISO 

10140-5:2016(International Organization for Standardization [ISO], 2010; International 

Organization for Standardization [ISO], 2016) and has been the subject of several academic 

research. Dupout (1969) carried out a study to experimentally determine and formulate the 

relationship between the sound pressure level (dB) and natural rainfall rate (mm h-1) on the 

low-slope roof steel roof deck by recording the rain noise throughout an entire year. 

Ballagh (1990) experimentally investigated the generation of rain noise on different roof 

claddings and developed a simple theoretical method for predicting rain noise.  
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Suga and Tachibana (1994) constructed an artificial rain noise to simulate natural rainfall 

conditions and then sound radiation characteristics of the different metal and membranous roof 

materials were investigated. 

McLoughlin et al. (1994) Measured the Relationship between rainfall sound intensity level and 

drop characteristics such as drop size, impact velocity, and rainfall rate for the first time. They 

included low frequencies down to 125Hz in their investigation of different types of roofs made 

by the sandwich panels and demonstrated important factors to be considered when designing. 

Petersson (1996) surveyed the flow phase of the drop contact instead of the impact phase by 

modeling two simplified drop shapes. One was a short cylindrical with a hemispherical top and 

the second one was a paraboloid shape. 

Hopkins (2006) compared 4 kinds of glazed and lightweight roofing, a 25mm thick 

polycarbonate sheet, a double layer laminate glazing, and two kinds of double layer ETFE 

pillow-with and without suppressors- by simulating artificial Heavy rainfall in the laboratory. 

The research showed that the ETFE pillows without suppressors had the highest sound intensity 

level while using the suppressors could result in a significant reduction in the sound intensity 

level of the ETFE cushions. 

More recently, researchers are trying to carry out validated prediction models of rainfall noise 

measurements. Yu(2019) Validated numerical models through comparison with experimental 

methods. He developed empirical formulae for drops falling onto a dry glass and glass with 

surface water up to terminal velocity. 

Yu and Hopkins(2020) compared several empirical and semi-empirical models with laboratory 

measurements. They proposed two methods for estimating the rain noise on inclined plates and 

carried out experimental models to validate them with different rain conditions.  

Schmid et al. (2021) presented several different models for predicting rainfall force on flat 

inclined panels described in ISO rainfall noise standards based on rainfall rate, drop size, impact 

velocity, and angle on inclination. These models were validated against empirical and semi-

empirical measurements and the best model has been carried out to theorize and predict the 

acoustic radiation of impact forces on a flat inclined surface. The comparison shows that the 

model has a moderate agreement in predicting rainfall noise. 

The Standard of ISO 10140-5:2010 and ISO 10140-5:2016(International Organization for 

Standardization [ISO], 2010; International Organization for Standardization [ISO], 2016) 

prescribe the use of a rain tank to generate two types of artificial rain, namely, intense rain and 

heavy rain. The rainfall rate, drop size, and impact velocity of the intense rain are 15 mm.h-1, 2 

mm, and 4 m.s-1 respectively while for heavy rain, the rainfall rate is 40 mm.h-1 the droplet 

diameter is 5mm and the impact velocity is 7 m.s-1. The tank used for generating artificial heavy 

rain needs to be made of 1mm thick polycarbonate sheets and the bottom plate must be 

reinforced by metal. Each square meter of the underlayer should have nearly 60 holes of 1 mm 

diameter and it is recommended that this perforated base has a minimum of 1.60 m2 area. The 

tank also needed to be flawlessly leveled during the test. ISO standards specified that 50% of 

the artificial rain should be within the diameter tolerance of ±0.5mm and impact velocity 

tolerance of ±1 m.s-1. However, many studies indicate lots of difficulties implementing test 

standards described in ISO standards, especially in order to generate uniform drop diameters 

(Chéné et al., 2010; Yu and Hopkins, 2020; Schmid et al., 2021). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0003682X94901120?via%3Dihub#!
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The standard configuration determines the lowest pitch is 5° for the roofs and 30° for the 

skylights. While in reality, flat roofs also exist in cars and some buildings. In this study, the 

structural skin of the simulated roof assumes to be completely flat with no slope.  

3 Description of Case Study 

The rainfall is assumed to act with conformance to the ISO standards for heavy rain 

(International Organization for Standardization [ISO], 2010; International Organization for 

Standardization [ISO], 2016). Figure 1 shows the predicted 1/3 octave band predicted rain noise 

sound pressure level at different angles (Schimid et al., 2020). Schimid et al. (2020) show this 

prediction has a great agreement with laboratory artificial heavy rain measurements following 

ISO standards.  

 

 

Figure 1. Predicted rain noise sound pressure level(dB) for rainfall on the standard reference specimen inclined 

at different angles (Schimid et al., 2020). 

In this simulation, the roof is modeled with no slope, therefore the predicted rain noise spectrum 

for the roof inclined at 0 is considered as the sound pressure level of the source. Figure 2 

demonstrates the predicted octave band rain noise level at low to middle frequencies on a flat 

surface based on Figure 1. These values were used in this study to simulate rain noise and were 

assigned to a point source in the center of the hall while for the linear source simulation, it was 

assumed the same level(dB) per each longitudinal meter (dB.m-1) and for the surface source, it 

was assigned per each square meter of the surface (dB.m-2). 
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Figure 2. Predicted rain noise sound pressure level(dB) for rainfall on the standard reference specimen for a flat 

roof. 

Figure 3 shows the three different models which were studied in this article. The first option 

has a 10 m width, 60 m length, and 6 m height, the second one has the same width and length 

but 24 m height, and the third model is a square-shaped hall with 60 m length in both directions 

and 6 m height. Also, three types of sources were situated in the center of the hall in the plan 

and one meter below the roof in the section, therefore the height of the sources from the floor 

was 5m, 23m, and 5 m in the first, second and third model respectively. The direction of all the 

sources is towards the floor.  The grid receiver was situated at the ear height level of a standing 

person-1.5m from the floor- in all simulations. In addition, to analyze and compare the sound 

pressure level differences, two receivers were situated in all halls. The first one was in the center 

of the hall with a height of 1.5 m and the second one was also in the center of the hall but 1 m 

below the source (2 m below the roof). Figure 4 shows the source and receiver positions in all 

three geometries. 

 

 

 

 

 

Figure 3. The dimensions of the three models. 

Option 1 

Length 60 m 

Width 10 m 

Height 6 m 

Option 2 

Length 60 m 

Width 10 m 

Height 24 m 

Option 3 

Length 60 m 

Width 60 m 

Height 6 m 
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Figure 4. The sources and receivers' position in the section. 

 

Figure 5. Sound Absorption Coefficient 𝞪 (-) of the materials. 

Option 1 

Option 2 

Option 3 
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To simulate the results the same roof and floor materials were applied to all geometries. The 

roof was considered to be made out of ETFE cushion system (Sluyts, 2021), and the floor from 

marble or glazed tiles (Harris, 1991), however, two different materials were assigned to the 

walls to compare the effect of absorption on the interior acoustic atmosphere, the first material 

is an artificial 100% absorptive surface and the second one is a painted plaster surface 

(Kriestensen, 1984). Figure 5 shows the absorption coefficient of all applicated materials. 

The simulation was carried out in Odeon room acoustics version 17. Odeon is a room acoustic 

software that uses the image-source method combined with a modified ray tracing algorithm 

for simulating and measuring the interior acoustics of buildings. The validity of the results of 

this software in comparison with real field measurements was proved in several studies 

(Christensen, 2013, Gade et al., 2005, Bradley and Wang, 2007, Passero and Zannin, 2010). 

4 Results and Analysis 

As expected, regardless of the type of source, the height of the hall significantly increases the 

influence of absorptive materials, as example the average of sound pressure level SPL reduction 

by changing a plaster wall to an artificial 100% absorptive material is 4.2 dB while in the second 

option when the hall is 4 times taller the reduction of SPL is around 10.2 dB (both with the 

surface source – Figure 6). It is anticipated cause the surfaces covered by absorptive material 

are much more in the second option. Therefore, it is more useful to cover narrow tall atria with 

acoustically absorptive materials than low-height atria to reduce rain noise disturbance. The 

outcome also show in the third option which has a low height and a wide square-shaped hall, 

the effect of the wall materials is almost neglectable, which confirms adding absorption is not 

enough to reduce sound pressure level in low-height rooms and it is essential to consider other 

factors. The results in figure 6 also indicate in low-height halls the effect of absorptive materials 

is slightly more (0.5-2.5dB) at middle frequencies (1kHz and 2kHz) than at low frequencies 

(125Hz, 250Hz, 500Hz). 

 

Figure 6. The comparison of sound pressure level in the room due to rainfall on the roof between two 

considered wall materials in all three models – surface source. 

Figure 7, 8, 9, and 10 show the overview of the sound pressure level distributions in all models 

with both materials, while comparing different types of sound sources (point, line and surface). 

The color map is positioned at the ear height of standing person (1.5 m). As expected, the sound 

pressure level is more uniform in the simulations with a surface source.  

The results show the noise reduction of absorptive materials is slightly less significant in the 

surface source rather than in a linear source and a point source. (Figures 7, 8, 9, and 10). 
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Figure 7. The color map of sound pressure level at different octave bands which shows the comparison 

between different types of sources and materials in option 1. 
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Figure 8. The color map of sound pressure level at different octave bands which shows the comparison 

between different types of sources and materials in option 2. 
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Figure 9. The color map of sound pressure level at different octave bands which shows the comparison 

between different types of sources in option 3 with artificial 100% absorptive wall surfaces. 
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Figure 10. The color map of sound pressure level at different octave bands which shows the comparison 

between different types of sources in option 3 with painted plaster wall surfaces. 
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5 Comparing SPL Differences in Section 

As mentioned before, two extra point receivers were positioned in the center of the halls to 

compare the SPL difference in a position of a receiver close to the source and a receiver at the 

standing ear height (Figure 4).  

Figure 11 shows the differences in sound pressure level Lp (dB) obtained by these two receivers 

for all three types of sources. The comparison between options is not the issue in this figure 

cause the distance between receiver 1 and 2 was not the same in all options, however, by looking 

to all the graphs individually, it shows when dealing with the rain noise as a surface sound 

source, the proximity of receiver to the source does not have any effect on the sound pressure 

level. While, as it is shown in Figure 11, the SPL differences for point source are significant in 

terms of changing the sound-receiver distance. It means the dispersion of the noise from a point 

to the entire horizontal surface-like rainfall noise- makes the sound environment of a place 

uniform not only in the horizontal direction but also in the vertical direction. It also conveys 

that, it is the architectural element in the halls such as the geometry of the place and the 

materials, which makes the rain noise-as a surface source- less disruptive rather than the 

source/receiver proximity.  

Figure 11. The difference of sound pressure level between receiver 1 and receiver 2 in all models and materials. 

6 Conclusion 

In this paper, results from preliminary study were shown. This research aims at the methodical 

investigation of these effects and suggestions/recommendations for architectural design, to 

reduce the disturbance of the rain noise in the rooms covered by the ETFE cushions. The 

influence of rain noise on sound pressure level distribution in large hall was discussed. Large 

structural skin surface (roof) was modelled as a surface source and results were compared with 

the simulations that has used point source and the linear source. In total, 18 simulations for 3 

different geometries, 3 types of source, and two different wall materials were carried out. The 

simulations were performed in Odeon® software v.17 with input data for rain based on the 
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noise prediction of the heavy rain following ISO standard (International Organization for 

Standardization [ISO], 2010; International Organization for Standardization [ISO], 2016). 

The outcome shows that adding absorption to the walls in case of low-height halls was not 

sufficient enough to reduce the rain noise disturbance. The effect of the additional wall 

absorption was significant only in case of narrow tall halls. 

Results from the presented preliminary simulations has shown that when modeling the rain 

noise as a surface sound source, the proximity to the source does not have much influence on 

the sound pressure level. It means that the rain noise on structural skin (due to its large surface) 

is responsible for almost a uniform sound pressure level distribution in the entire room. The 

only exceptions are tall and narrow halls, where the influence of sound absorbing materials 

placed on the wall surfaces had impact. However, more research on this topic is necessary, and 

conclusions need to be confirmed by measurements in situ and further research. 
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EXTERNAL ENVELOPE OF TIMBERFRAME HOUSES – ITS INTEGRITY IN 

RELATION TO AIR TIGHTNESS AND HEATING ENERGY 

Pavol Sedlák, Dominika Búryová, Rozália Vaňová, Róbert Uhrín, Zuzana Vyhnáliková 

1 Introduction 

The building sector accounts for 40% of the EU’s energy requirements and offers the largest 

single potential for energy efficiency. Reducing the energy demand in heating (or cooling) is 

an important element of decarbonisation policy and is essential for reducing energy bills and 

increasing thermal comfort of occupants. Therefore, heating energy consumption is a key 

parameter of a building, as it forms most of the operational costs and effects dependence on 

fossil fuels.  

Apart from location of a building, purpose, heating-ventilation-air conditioning (HVAC) 

systems and overall shape of a building, it is quality of building envelope and its integrity with 

highest impact on  heating energy. The importance is more significant in houses using 

mechanical ventilation with heat recovery (MVHR), as minor degradation of building envelope 

performance excessively reduce overall MVHR efficiency.  

Integrity of building envelope is often overlooked in design and construction process. The paper 

describes the building integrity assessment procedure by means of Blower Door in-situ testing 

to determine air tightness level, also with analysis for possible heating energy savings, as a 

result of immediate repairs during the testing procedure or later more complicated envelope 

corrections.  

2 Blower door testing – air tightness 

 

Figure 1. Red pencil method principle (PASSIPEDIA 2021). 
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Due to specific issues with natural ventilation and in order to significantly reduce demand for 

building heat energy by using ventilation systems with heat recovery, air permeability of 

building envelope became an important issue. The key principle for planning the air tightness 

of a building is to create “continuous uninterrupted airtight building envelope” that can be 

outlined using the “red pencil method” – Fig. 1. Any unintentional air leaks directly cause 

additional heat loss by air infiltration and compromise effectivity of MVHR ventilation.  

      

Figure 2. Blower Door Test being conducted in a house with OSB as main air barrier – accessible and 

repairable; example of detected air leakage caused by inadequate taped vapour/air barrier foils. 

In timber frame construction the airtight layer is formed by oriented strand boards (OSB),  

various foils or by cross laminated timber (CLT) – each material requires specific approach and 

provides unequal results. These materials are mostly hidden in the envelope structure – and 

therefore the airtight layer is not repairable on finished house, what is specific problem for 

timberframe structures. Additionally, vulnerable materials like foils or taped joints get easily 

damaged during construction. Therefore, it is necessary to check and repair the airtight layer 

when it is fully accessible, as improvements on finished house simply can not be made at 

reasonable costs.  

A blower door test is used on buildings in order to quantify the amount of air leakage through 

its enclosure. The main advantage of the test is quick setup of the portable apparatus, almost 

immediate results and possibility to detect air leakage by smoke pen or anemometer, or 

sometimes rapidly by infrared camera.   

 

Figure 3. Example of data collected for blower door test on a house, with power law relationship and calculated 

parameters, result of the test n50[1/h]. 
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The air flow rate is described by power law relationship, where parameter Cenv and n(exp) 

describe airtightness of the building. The purpose of this process is to determine parameters for 

power law relationship, where graphical outcome is depicted on Fig. 3. Values of parameters 

are obtained by method of least squares, in order to calculate air flow rate through building 

envelope Qenv50 at standard pressure difference of 50 Pa.  

Overall result is expressed by n50 [1/h] air change rate @ 50Pa, calculated from Qenv50 [m
3/h] 

and volume [m3] of a building. It is desirable to obtain as low values as possible, to minimise 

thermal loss by air infiltration. Maximal recommended/permitted values are stated in national 

standards, though these recommendations are missing in Slovak Technical Standards (STN). 

Table 1. Permitted values n50 describing building air tightness, in selected countries. 

air change rate n50 
Germany   

(DIN 4108-7) 

Austria  

(Önorm, OIB-R6) 

Czech Republic 

(ČSN 73 0540-2) 

Slovakia  

(STN 73-0540) 
houses with natural 

ventilation 
max. 3,0 h-1 max. 3,0 h-1 max. 4,5 h-1 not stated 

houses with MVHR max. 1,5 h-1 max. 1,5 h-1 max. 1,0 h-1 not stated 

passive houses (with 

MVHR) 
max. 0,6 h-1 max. 0,6 h-1 max. 0,6 h-1 recomm. 0,6 h-1 

3  Improvements based on blower door testing – analysis 

Table 2. Overview of case study houses parameters. 

 

house No.1 house No.2

98,6 m
2

144,2 m
2

281,5 m
3

428,6 m
3

simple description

OSB/foil as air barrier, plastic windows, 

regular design and work crew, 

location:Pezinok

OSB as air barrier, high quality wood 

windows, detailed design, motivated 

workmen, location:Zvolen

n50 (airtightness) 2,19 h
-1

0,95 h
-1

heating energy / year 3776 kW.h/a 3142 kW.h/a

energy costs / year 642 Eur/a 534 Eur/a

-repaired number of incorrectly taped 

joints and holes in foil vapour barrier

-sealed joints of OSB boards (OSB-foil)

-entrance door hinges set properly

-sealed cracks around ceiling joists

-repaired pipe and wire penetrations 

through external walls

-OSB board (the air barier) painted

n50 (airtightness) 1,18 h
-1

0,39 h
-1

heating energy / year 3261 kW.h/a 2693 kW.h/a

energy costs / year 554 Eur/a 458 Eur/a

-through hidden construction details

-around sliding sash of terrace door

-around window hinges and frame

-through complicated construction detailsair leaks, that can not be fixed
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In order to show effect of  building airtightness improvement, there were two case study 

timberframe houses selected. On both, initial blower door test was performed when the airtight 

layer was fully accessible, original n50 [1/h] results were calculated. Technicians then fixed all 

detected repairable air leakages, and second blower door test was done again with derived 

enhanced n50 [1/h] results. Heating energy consumption was calculated using Passive House 

Planning Package (PHPP) for all scenarios, and savings for electric heating were determined. 

As seen form Fig.4, improved airtightness of buildings causes significant heating energy 

reduction, as much as app. 13.000 kWh over 25 years in these cases – though possible savings 

in other cases can vary significantly, depending on used material, design, workmanship and 

also on climate and HVAC systems. When electric heating is considered, the difference is as 

much as 2.000 Euro for the period – and, in addition, energy prices will likely to grow 

significantly due to current geopolitical situation and inflation. 

 

Figure 4. Energy savings for case study houses, over 25 years. 

4 Conclusion 

The above analysis shows potential of heating energy savings by various upgrades of external 

building envelope, based on air-leakage detection by blower door testing. 

It often falls to the Government to lead, which to a certain extent it has been doing with 

standards and the law, initiatives for improving quality of buildings – though there could be 

significant gaps in technical standards, as discussed earlier in building envelope airtightness 

requirements. 

Timberframe structures are especially sensitive to air leakage defects caused by wrong design 

or workmanship during construction, due to nature of its external envelope. Apart from 

ventilation heat recovery efficiency, there is also high risk of water vapour condensation within 

the structure and related damages. It is therefore essential to focus on this crucial aspect of the 

building process and check for possible defects when the airtight layer is accessible and can be 

easily and inexpensively fixed – as there is only one chance to do it properly. 
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Summary 

External Envelope of Timberframe Houses – its Integrity In Relation To Air Tightness 

and Heating Energy. Quality of building envelope and its integrity belongs to major factors 

affecting heating energy of a building. The importance is more significant in houses using 

mechanical ventilation with heat recovery, as minor degradation of building envelope 

performance excessively reduce overall efficiency of the ventilation system. Integrity of 

building envelope is often overlooked in design and construction process, as it is usually not 

crucial to standard customer or builder. The paper describes the building integrity assessment 

procedure by means of Blower Door in-situ testing, also with analysis for possible heating 

energy savings, as a result of immediate repairs during the testing procedure or later more 

complicated envelope corrections. If the air tightness testing is performed too late on fully 

finished building, it is usually impossible to make any improvements to the envelope, as main 

airtight layer is not accessible and therefore not repairable – which is very specific for 

timberframe buildings. 
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PROTOTYPOVÝ VÝSKUMNÝ OBJEKT KATEDRY DREVENÝCH STAVIEB 

TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE 

Patrik Štompf, Stanislav Jochim, Róbert Uhrín 

1 Úvod 

V súčasnej dobre nekontrolovateľného rastu cien energií a stavebných materiálov je dôležité 

viac ako kedykoľvek predtým riešiť komplexný návrh nových budov z hľadiska ich 

materiálového zloženia a skladieb obalových konštrukcií. Pri celkovom hodnotení energetickej 

náročnosti budov, vzhľadom na súčasné požiadavky a trendy, je potrebné zamerať sa na 

zníženie spotreby energie na vykurovanie čo, okrem iného, súvisí aj s kvalitným návrhom 

všetkých konštrukcií tvoriacich obalový plášť budov. 

Z hľadiska energetickej hospodárnosti a dopadov na životné prostredie má drevostavba viacero 

výhod. Okrem úspor pri prevádzkovej spotrebe energie poskytuje určitý priestor pre úspory 

dané samotnou podstatou základného konštrukčného materiálu – dreva. Drevo ako prírodná a 

obnoviteľná surovina má výhody voči ostatným stavebným materiálom z 

pohľadu minimálnych energetických nárokov na spracovanie, prepravu a zapracovanie do 

stavby. Drevo ako obnoviteľný konštrukčný materiál je stále vo väčšej miere sprevádzané 

v rámci drevostavby materiálmi na obnoviteľnej a prírodnej báze, čo je hlavným zámerom 

návrhu a výstavby prototypové výskumného objektu – realizácia drevostavby s použitím 

prírodných konštrukčných materiálov. 

Prototypový výskumný objekt pre výskum tepelno-technických, vlhkostných a energetických 

vlastností vznikol v rámci projektu APVV “Ultra-nízkoenergetické zelené budovy na báze 

obnoviteľnej suroviny dreva” v spolupráce Katedry drevených stavieb DF TU vo Zvolene so 

stavebnými firmami a dodávateľmi konštrukčných materiálov. 

Hlavným cieľom návrhu a výstavby prototypového výskumného objektu bolo skĺbiť prírodné 

izolačné materiály s prototypovými, resp. inovovanými nosnými konštrukciami obvodových 

stien na báze dreva a výskum ich tepelno-technických a vlhkostných vlastností. Cieľom 

príspevku je informovať širšiu odbornú verejnosť o jednom z výstupov spomínaného projektu 

APVV a predostrieť účel využitia výskumného objektu, resp. vízie v oblasti výskumu do 

budúceho obdobia. 

2 Konštrukcia prototypového objektu na báze dreva 

Konštrukcia prototypového výskumného objektu pozostáva z troch rôznych nosných systémov: 

krížom klincovaného masívneho dreva, vyľahčených rebríkových nosníkov a dreveno-

slameného konštrukčného systému. Hlavná časť objektu je tvorená z jednej polovice 

masívnymi MHM blokmi a z druhej vyľahčenými rebríkovými nosníkmi. Drevo-slamené 

panely sú použité ako obvodová konštrukcia v časti zádveria (Obrázok 4.). 

Popis použitých nosných konštrukcií: 

1) Krížom klincované masívne drevo – tzv. MHM (z nem. Massiv-Holz-Mauer) bloky, ktoré 

pozostávajú z nepárneho počtu na seba navzájom kolmých vrstiev (obdobne ako CLT) 

spojených medzi sebou hliníkovými klincami bez použitia lepidla a iných spojív. (Obrázok 

1.). 
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Obrázok 1. Krížom klincované masívne drevo. (foto: S. Jochim, P. Štompf). 

2) Vyľahčené rebríkové nosníky – nosníky tvorené hlavnou (primárnou) časťou z masívneho 

konštrukčného dreva (KVH), ktorá preberá nosnú funkciu a sekundárnym subtílnym 

prvkom, ktorý poskytuje pevný podklad pre kotvenie vonkajšej tepelnej izolácie. Oba prvky 

sú navzájom spojené prostredníctvom priečok umiestnených v predpísaných rozostupoch 

(tzv. rebríky). (Obrázok 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2. Vyľahčený rebríkový nosník. (autor: P. Štompf, foto: R. Uhrín). 

3) Dreveno-slamený konštrukčný systém EcoCocon – panel pozostávajúci z dvojitej drevenej 

nosnej konštrukcie vyplnenej lisovanou slamenou izoláciou. Z vonkajšej strany sa panely 

oplášťujú difúznou membránou a drevovláknitou doskou. Priečne stuženie, resp. zavetrenie 

zabezpečujú drevené diagonálne prvky v rovine dvojitej nosnej konštrukcie panelov 

(segmentov) (Obrázok 3.). 

Priečny prierez MHM bloku 
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Obrázok 3. Dreveno-slamený konštrukčný systém EcoCocon. (foto: P. Štompf). 

Cieľom návrhu bolo vhodne skĺbiť vybrané konštrukčné systémy do jedného celku a vytvoriť 

reprezentatívnu konštrukciu drevostavby pre ďalší výskum tepelno-technických a vlhkostných 

vlastností obalových konštrukcií. Na Obrázkoch 4 – 6. sú postupne zobrazené pôdorysné 

riešenie a priečne rezy prototypového objektu na báze dreva. 

 

Obrázok 4. Prototypový výskumný objekt KDS TUZVO: pôdorys 1.NP. (autor: P. Štompf). 

MHM bloky 

Vyľahčené rebríkové nosníky 

Dreveno-slamený systém EcoCocon 
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Obrázok 5. Priečny rez objektom A-A: hrubá stavba. (autor: P. Štompf). 

 

Obrázok 6. Priečny rez objektom B-B: hrubá stavba. (autor: P. Štompf). 

3 Funkcia prototypového objektu na báze dreva 

Účelom prototypového výskumného objektu na báze dreva je primárne výskum tepelno-

technických a vlhkostných vlastností rôznych typov obalových konštrukcií, ktoré sú súčasťou 

jeho konštrukcie v reálnych exteriérových podmienkach – podlaha nad terénom, obvodové 

steny, strop pod nevykurovaným priestorom, jedno a dvojplášťová plochá strecha. V rámci 

jednotlivých obalových konštrukcií sú použité rôzne typy tepelných izolácií pre výskum ich 

vplyvu na celkové vlastnosti a vlhkosť v konštrukciách. 

Výskumný objekt ponúka aj možnosti výskumu rôznych konštrukčných skladieb fragmentov 

obvodových stien, ktoré je možné zabudovať do výskumných otvorov v rámci každej 

z obvodových stien objektu, slúžiacich na tento účel (Obrázok 7.). 
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Obrázok 7. Výskumné otvory vyplnené fragmentmi konštrukcie obvodových stien. (foto: P. Štompf, R. Uhrín). 

V rámci otvorových výplní sa budú v objekte skúmať aj tepelno-technické a vlhkostné 

vlastnosti okenných konštrukcií. V období nasledujúcich rokov je plánovaný výskum 

obvodovej osadzovacej škáry konštrukcií drevo-hliníkových okien z pohľadu vlhkosti 

a teplotného spádu v detailoch osadenia. 

4 Skladba stien a konštrukčné materiály 

Nosná konštrukcia jednotlivých konštrukčných systémov je vyrobená z konštrukčného 

smrekového reziva triedy pevnosti C24. Masívne klincované panely (MHM bloky) a dreveno-

slamený systém EcoCocon predstavujú certifikované stavebné výrobky. Základné konštrukčné 

skladby obvodových stien prototypového objektu sú na Obrázku 8. 

 

    
Obrázok 8. Konštrukčné skladby obvodových stien výskumného objektu. (autor: P. Štompf). 
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Popis skladieb obvodových stien podľa Obrázka 8.: 

a) Skladba konštrukcie s vyľahčenými nosníkmi: (Obrázok 8.a) 

• SDK doska GKF  12,5 mm 

• OSB 4  15 mm 

• vyľahčený rebríkový nosník + tep. izolácia rôzneho druhu 400 mm 

• tep. izolácia STEICO protect  60 mm 

• fasádna omietka / drevený fasádny obklad 15 / 20 mm 

b) Skladba konštrukcie s MHM panelov: (Obrázok 8.b) 

• SDK doska GKF  12,5 mm 

• MHM panely 120 mm 

• vyľahčené rebríkové nosníky + tep. izolácia rôzneho druhu 280 mm 

• drevovláknitá tep. izolácia STEICO protect  60 mm 

• fasádna omietka 15 mm 

c) Skladba konštrukcie dreveno-slameného systému EcoCocon: (Obrázok 8.c) 

• SDK doska – RigiStabil 12,5 mm 

• systém EcoCocon – dvojitý nosný rám + slamená izolácia 400 mm 

• drevovláknitá tep. izolácia STEICO protect 60 mm 

• odvetraná vzduchová medzera – nosný rošt pod obklad 40 mm 

• drevený fasádny obklad 20 mm 

Pre výskum tepelno-technických a vlhkostných vlastností rôznych tepelných izolácií v 

obalových konštrukciách drevostavieb sú v podlahe, obvodových stenách a streche použité 

tieto typy tepelných izolácií: 

1. drevovláknitá izolácia STEICO flex 036 

2. fúkaná drevovláknitá izolácia STEICO Zell 

3. fúkaná celulózová izolácia STEICO floc 

4. fúkaná slamená izolácia TEPORE 

5. konopné vlákno – fúkaná izolácia TEPORE 

6. konopné pazderie – fúkaná izolácia TEPORE 

7. ovčia vlna 

8. korková tepelná izolácia TEPORE – korkový granulát 

9. fúkaná izolácia z minerálnych vlákien – SUPAFIL 

5 Výroba a montáž 

Výroba jednotlivých častí prototypového výskumného objektu prebiehala v priestoroch dielní 

Technickej univerzity vo Zvolene alebo priamo na stavenisku v areáli univerzity. Certifikovaný 

stavebný systém z MHM panelov bol vyrobený v Bytči firmou Forest progress s.r.o. (MHM 

Slovakia) a systém EcoCocon bol dovezený z výrobného závodu v Litve. Na nasledujúcich 

Obrázkoch 9. – 29. je chronologicky zobrazená výroba jednotlivých komponentov stavby 

(vyľahčené nosníky, panely a pod.), resp. samotná výstavba prototypového výskumného 

objektu. 
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Obrázok 9. Výroba prototypových vyľahčených rebríkových nosníkov. (foto: R. Uhrín). 

 

 
Obrázok 10. Montáž predpripravených podlahových panelov. (foto: P. Štompf). 
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Obrázok 11. Príprava montáže obvodových stien z MHM blokov a rebríkových nosníkov. (foto: P Štompf). 

 

 
Obrázok 12. Kotvenie základových prahov do základovej dosky z rebrových panelov. (foto: P. Štompf). 
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Obrázok 13. Montáž obvodových stien z vyľahčených nosníkov. (foto: P. Štompf). 
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Obrázok 14. Montáž obvodových stien z MHM blokov. (foto: P. Štompf, R. Uhrín). 
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Obrázok 15. Montáž stropných panelov. (foto: P. Štompf). 

 

 
Obrázok 16. Montáž podlahových panelov v časti zádveria. (foto: P. Štompf). 
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Obrázok 17. Príprava základových prahov pod systém EcoCocon. (foto: P. Štompf). 

 

  
Obrázok 18. Montáž panelov obvodových stien zádveria – systém EcoCocon. (foto: P. Štompf). 
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Obrázok 19. Príprava pred realizácia vrchnej nadstavby a strechy objektu. (foto: P. Štompf). 

 

 
Obrázok 20. Realizácia nadstavby objektu – výroba rámovej konštrukcie na mieste stavby. (foto: S. Jochim). 
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Obrázok 21. Realizácia nadstavby objektu – rámová konštrukcia s pomúrnicou. (foto: P. Štompf). 

 

 
 

 
Obrázok 22. Hrubá konštrukcia plochej strechy z I-nosníkov. (foto: P. Štompf, R. Uhrín). 
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Obrázok 23. Realizácia šikmej strechy v druhej časti objektu. (foto: P. Štompf). 
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Obrázok 24. Realizácia šikmej strechy v časti zádveria – hrubá konštrukcia. (foto: P. Štompf). 
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Obrázok 25. Montáž rebríkových nosníkov na MHM bloky a obkladanie fasádnou izoláciou. (foto: P. Štompf). 
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Obrázok 26. Obkladanie panelov EcoCocon z vonkajšej a vnútornej strany. (foto: R. Uhrín). 
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Obrázok 27. Realizácia podlahové roštu v druhej vrstve vo vnútri objektu. (foto: P. Štompf). 

 

 
Obrázok 28. Hrubá stavba výskumného objektu z interiéru. (foto: P. Štompf). 
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Obrázok 29. Aplikácia fúkaných tepelných izolácií: slamy, korku, drevovlákna, celulózy a minerálnej izolácie. 

(foto: R. Uhrín). 
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STANOVENIE HLADÍN AKUSTICKÉHO VÝKONU SPRIADACIEHO 

VRETENNÍKA MERANÍM KMITANIA 

Stanislav Žiaran, Ondrej Chlebo, Ľubomír Šooš 

1 Úvod 

Jeden z najčastejších zdrojov akustického vlnenia (zvuk, hluk) je mechanické kmitanie tuhej 

konštrukcie a v hudobnom svete je to napríklad kmitanie strún a s ním spojeného vhodného 

tuhého prostredia. Akustické kmitanie (vlnenie) je pokračovanie mechanického kmitania 

(vibrácií) v tekutom prostredí. Kmitanie komponentov strojného zariadenia je spôsobené jeho 

dynamickou nedokonalosťou, ktorá je závislá od kvality výroby komponentov stroja, ich 

montáže, vyváženia rotujúcich komponentov, od udržiavania prevádzkového stavu, vibro-

izolačného uloženia a technologického procesu. Mechanické kmitanie je u väčšiny strojných 

zariadení dominujúce a teda aj emitovaný akustický výkon stroja bude dominujúci a v mnohých 

prípadoch možný aerodynamický hluk neprispieva k celkovej hladine akustického výkonu. 

Stanovenie emisií hluku stroja, vo všeobecnosti, prenášaných vzduchom meraním kmitania 

vonkajšieho povrchu stroja sa môže aplikovať pri vysokých hladinách pozadia, napr. hluk 

z iných strojov alebo zvuk odrážaný ohraničením miestnosti, ak hluk vyžarovaný kmitaním 

konštrukcie stroja je potrebné oddeliť od hluku aerodynamického pôvodu a tiež, ak hluk 

generovaný kmitaním konštrukcie len z časti stroja alebo z komponentu strojnej sústavy sa 

zisťuje v prítomnosti hluku z ostatných častí celého stroja. Do tejto oblasti patria aj vretenníky 

spriadacích strojov uložené v ložisku. Tento rotačný komponent (jednotka) je zdrojom 

výrazného hluku a v skúmanom prípade je uložený v skúšobnom zariadení, kde sa skúša 

životnosť viacerých jednotiek (Obrázok 1.). 

  

Obrázok 1. Vretenník spriadacieho stroja uložený v ložisku a skúšobné zariadenie. 

Vzduchom prenášaný akustický výkon komponentu, vo všeobecnosti, možno určiť za 

predpokladu, že táto veličina je úmerná strednej kvadratickej hodnote (efektívnej hodnote) 

normálovej zložky rýchlosti kmitania spriemerovanej na ploche kmitajúceho vonkajšieho 

povrchu stroja (komponentu) a je priamo úmerná ploche kmitajúceho povrchu. 

Na výpočet vzduchom šíreného akustického výkonu sú v zásade potrebné údaje o faktore 

vyžarovania, ktorý umožňuje určiť hornú hranicu vyžarovania hladiny A akustického výkonu. 

Pre typické stroje môže táto horná hranica prekročiť skutočnú hladinu A akustického výkonu 

stanovenú vyžarovaním akustickej intenzity podľa ISO 9614 [7] až o 10 dB. Hladina A 

akustického výkonu sa môže použiť na porovnanie hladiny akustického výkonu hluku 

zodpovedajúceho kmitajúcim strojom rovnakej skupiny s podobnou konštrukciou. 

Stanovenie emisií hluku stroja (strojného zariadenia, komponentu) prenášaných vzduchom, 

meraním kmitania vonkajšieho povrchu stroja (časti stroja), môže byť dôležité v prípadoch 

nežiaduceho hluku pozadia (napr. hluk z iných strojov alebo zvuk odrážaný ohraničením 
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miestnosti) má vysoké hladiny v porovnaní s hlukom, ktorý priamo vyžaruje skúšaný stroj, 

alebo, keď hluk vyžarovaný kmitaním konštrukcie stroja je potrebné oddeliť od hluku 

aerodynamického pôvodu, alebo, keď hluk vyžarovaný kmitaním konštrukcie stroja má vysoké 

hladiny v porovnaní s aerodynamickou zložkou, takže celkové vyžarovanie hluku je 

ovplyvnené predovšetkým kmitaním konštrukcie stroja. Túto metódu merania kmitania možno 

použiť najmä v prípadoch, keď presné priame merania hluku prenášaného vzduchom, napr. ako 

sa uvádza v súbore noriem ISO 3746 [8] a ISO 9614 [7], nie je možné z dôvodu vysokého hluku 

pozadia alebo iných parazitných rušivých vplyvov prostredia; alebo, ak sa vyžaduje rozlíšenie 

medzi celkovým vyžarovaným akustickým výkonom stroja a akustickým výkonom 

generovaným kmitaním niektorého komponentu konštrukcie tohto stroja, teda napríklad 

spriadacej jednotky. Spriadacie strojné zariadenie obsahuje desiatky spriadacích jednotiek, 

ktorých akustický výkon, meraním rýchlosti (zrýchlenia) kmitania, je možné určiť pre každú 

spriadaciu jednotku. Vypočítaný akustický výkon (hladina) môže byť zdrojom určenia 

prevádzkového stavu spriadacej jednotky. 

Vzduchom prenášaný akustický výkon sa určuje za predpokladu, že táto veličina je úmerná 

strednej kvadratickej hodnote (efektívnej hodnote) normálovej zložky rýchlosti kmitania 

spriemerovanej na ploche kmitajúceho vonkajšieho povrchu stroja a je priamo úmerná ploche 

kmitajúceho povrchu. 

2 Cieľ vibroakustických meraní a meracia technika 

Cieľ experimentálnych skúšok na skúšobnom zariadení stanovenia životnosti spriadacích 

vretenníkov a priamo na rotorovej jednotke ložiska (pozri Obrázok 1.) je identifikovať 

dynamické zaťaženie (kmitanie a hluk) a na základe parametrov kmitania stanoviť rozdiely vo 

vyžarovaní emisií hluku vybraných spriadacích jednotiek a súčasne overiť ich objektívnosť tak 

z hľadiska opakovateľnosti, ako aj reprodukovateľnosti meraní pri určovaní hornej hranice 

hladiny A akustického výkonu hluku emitovaného spriadacími jednotkami. Cieľ merania 

zrýchlenia kmitania je analyzovať veľkosť kinematických veličín (zrýchlenia a rýchlosti) 

pôsobiacich na vonkajší krúžok ložiska, resp. jeho uloženie v mechanickej sústave. Veličiny 

kmitania nie sú ovplyvnené okolitým kmitaním tak, ako pri snímaní zvukového signálu, ktorý 

je viac alebo menej ovplyvnený reziduálnym hlukom (hlukom pozadia) [1, 2, 3, 4]. 

V metodikách sa teda využíva jednoznačná súvislosť medzi mechanickým a akustickým 

kmitaním. 

Pri meraní mechanického a akustického kmitania sa použila najmodernejšia meracia technika 

od renomovanej firmy Bruel & Kjaer (B&K), a to 12 kanálová meracia karta B&K PULSE; 

akcelerometre s využiteľnými frekvenčným rozsahmi 0,2 Hz – 12 800 Hz; integrujúci vibromer 

merania zrýchlenia s výstupom mohutnosti kmitania, ktoré je kvantitatívnym aj kvalitatívnym 

ukazovateľom dynamiky strojových zariadení s otáčajúcimi a vratnými hmotami, ako aj 

rázového zaťaženia v zhode s normami súboru STN ISO 10816 a STN ISO 2954; zvukový 

analyzátor s využiteľným frekvenčným rozsahom do 25 600 Hz pre kontrolný záznam 

meraných signálov vrátane reziduálneho hluku, ktorý reprezentuje otvorený systém poskytujúci 

nové možnosti a viac informácií a spoľahlivosti v procese merania, analýzy, vyhodnotenia 

a expertízy; rázové kladivko B&K s maximálnou rázovou silou 35 584 N na vybudenie 

vlastných tvarov kmitania konštrukcie pri overovaní meracieho reťazca a iná doplňujúca 

technika podporujúca meranie. 
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3 Metóda stanovenia hladiny akustického výkonu meraním kmitania 

Metóda je použiteľná len pre hluk, ktorý je emitovaný kmitajúcimi povrchmi tuhých konštrukcií 

a nie pre hluk generovaný aerodynamickým princípom a v prípadoch, keď presné priame 

merania hluku prenášaného vzduchom nie je možné z dôvodu vysokého hluku pozadia alebo 

iných parazitných rušivých vplyvov prostredia; alebo, ak sa vyžaduje rozlíšenie medzi 

celkovým vyžarovaným akustickým výkonom skúšobného zariadenia a akustickým výkonom 

generovaným kmitaním niektorého komponentu tohto zariadenia. Postup stanovenia hladiny 

A akustického výkonu uvedený v tomto článku je možné zovšeobecniť pre rôzne druhy strojov 

ako aj spriadacích jednotiek rešpektujúc reprezentatívny štatistický výber skúmaného typu 

vretenníka a jeho ložiska. 

3.1 Výpočet akustického výkonu 

Vzduchom prenášaný akustický výkon s vážením A vyžarovaný strojom alebo strojným 

zariadením, spôsobený iba kmitaním konštrukcie jeho vonkajšieho povrchu, 𝑃A, pre faktor 

vyžarovania 𝜀A = 1 sa určí z rovnice [6] 

 𝑃A = 𝑍c𝑣A
2̅̅ ̅S𝜀A (1) 

Pre faktor vyžarovania s vážením A a pre 𝑍c, je normalizovaná charakteristická akustická 

impedancia 𝑍c,n = 411 N s/m3. Táto impedancia sa používa v súlade so základnými 

medzinárodnými normami, pre ktoré ISO 3740 [9] poskytuje návod na použitie a zodpovedá 

meteorologickým podmienkam pre atmosférickú teplotu 𝑡0 = 23 °C a barometrický tlak 𝑝b =
1 013 hPa. 

Tieto predpoklady poskytujú hornú hranicu A-váženého akustického výkonu prenášaného 

vzduchom 

 𝑃A,max = 𝑍c,n𝑣A
2̅̅ ̅S (2) 

tvoriaci základ pre metódu, ktorá vyžaduje, aby sa zistili len hodnoty 𝑣A
2̅̅ ̅ a 𝑆, teda hodnoty 

efektívnej rýchlosti a veľkosti plochy vyžarovania. 

Hodnota 𝑣A
2̅̅ ̅ sa získa z meraní A-váženej efektívnej hodnoty zložky rýchlosti kmitania kolmej 

na vonkajší povrch stroja (komponentu) a pre dostatočný počet meracích miest rozmiestnených 

po jeho zodpovedajúcom vonkajšom povrchu. Usporiadanie a počet meracích miest možno brať 

do úvahy za dostatočný, ak hodnota 𝑣A
2̅̅ ̅ zostane stabilná v rámci presnosti metódy pre rastúci 

počet a zmenené usporiadanie meracích miest. 

Je vhodné rozdeliť povrch plochy stroja tak, aby bolo možné klasifikovať akustický výkon 

vyžarovaný z rôznych komponentov stroja. Dôsledkom tohto rozdelenia je, že každý povrch 

stroja vyžaruje zvuk nezávisle. 

Treba mať na zreteli, že priestorová zmena rýchlosti kmitania závisí od počtu súčasne 

vybudených rezonančných tvarov v sledovanom frekvenčnom pásme, stupňa nerovnomernosti 

konštrukcie (napr. tuhosť a zmena zotrvačnosti) a priestorového rozloženia budiacich síl. 

Veľký problém nastáva, keď je v rámci významného frekvenčného pásma vybudených len 

veľmi málo vlastných frekvencií vlastných tvarov, čo je oblasť nízkych frekvencií. Tieto 

frekvencie však majú zanedbateľný vplyv na hladinu A. 

Plochu príslušného vonkajšieho povrchu stroja 𝑆, možno ľahko vypočítať, ak je tvar 

vonkajšieho povrchu stroja jednoduchý (napr. valcový, guľový alebo zložený z plochých 

plechov). Istý problém je vyžarovanie zo spojených konštrukcií, ako sú rúry, príruby a podpery, 

vyžarovanie z nosnej konštrukcie (rámu), povrchu rebier, perforovaných povrchov 
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a podporných konštrukcií. Odporúča sa, aby sa povrch stroja 𝑆, definoval pre konkrétne druhy 

strojných zariadení. V skúmanom prípade je povrch vonkajšieho krúžku valcová plocha (pozri 

Obrázok 1.). 

3.2 Stanovenie rýchlosti kmitania na kmitajúcej meracej ploche 

Vo veľkej miere presnosť výsledkov merania závisí od počtu a rozmiestnenia meracích miest 

a od rozloženia rýchlosti kmitania na kmitajúcej meracej ploche. Ak má stroj rovnomerne sa 

opakujúce konštrukcie a ak existujú geometrické symetrie a symetrie budiacich síl, potom za 

predpokladu, ak predbežné skúmania preukázali, že všetky konštrukčné prvky sú ekvivalentné 

vzhľadom na strednú hodnotu hladiny A rýchlosti kmitania, možno vykonať merania na jednej 

takejto konštrukcii. Pre rovnomerne rozložené meracie miesta sa kmitajúci merací povrch 

plochy 𝑆, rozdelí na 𝑁 častí, pričom každá má plochu 𝑆/𝑁. Jedno meracie miesto musí byť 

umiestnené v strede každej čiastkovej plochy. Pre nerovnomerne rozložené meracie miesta, keď 

prvky kmitajúceho meracieho povrchu kmitajú intenzívnejšie ako iné, meracie miesta sa môžu 

rozmiestniť hustejšie na tých častiach, ktoré kmitajú s vyššou intenzitou. V tomto prípade každé 

meracie miesto 𝑖 predstavuje jednu čiastkovú plochu povrchu 𝑆𝑖. Hladiny A rýchlosti kmitania 

(stroja, komponentu) kvôli hladinám rýchlosti vedľajšieho kmitania spriemerovaných 

z meracích miest na meracom povrchu, musia byť počas prevádzkových meraní v prítomnosť 

tejto rýchlosti vedľajšieho kmitania, minimálne 3 dB pod strednou hodnotou hladiny rýchlosti 

kmitania skúšaného zdroja hluku. 

Pre skúmaný spriadací vretenník sa navrhlo len jedno meracie miesto, keďže ide o malú 

valcovú plochu 𝑆 = 3 348 mm2 medzi dvoma silentblokmi (Obrázok 2.) a prenos vedľajšieho 

kmitania sa eliminuje dvomi silentblokmi (vibroizolátormi). 

  

Obrázok 2. Silentblok spriadacieho vretenníka (1) s akcelerometrom (2) a termočlánkom (3), s fixačnou 

skrutkou (4) s napojenými vodičmi (5), (6) v servisnom otvore (7) spriadacej jednotky. 

4 Frekvenčná analýza a výpočet hladiny akustického výkonu meraním 

kmitania 

4.1 Frekvenčná analýza generovaného kmitania spriadacieho vretenníka 

Stroje a strojné zariadenia a teda aj ložiská pracujú pri konštantnom a/alebo premenlivom 

dynamickom zaťažení, ktoré má vplyv na priebeh generovania hladín parametrov kmitania 

a hluku. Pre skúšobné zariadenie daného typu ložísk, zaťaženia ložísk a ich frekvencia otáčania 

boli konštantné. Z frekvenčného rozloženia zrýchlenia kmitania, vyjadreného v decibeloch, je 

na obrázku 3 vidieť výrazné amplitúdy vo frekvenčnom intervale od 0,4 kHz do 6,5 kHz, kde 

je sluchový orgán človeka najcitlivejší. Treba zdôrazniť, že pre každý typ ložiska sa bude tento 
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interval meniť. Tento frekvenčný interval s ekvivalentnou hladinou zrýchlenia kmitania 

v tomto intervale pre vyhovujúce ložisko v súčinnosti s časovým priebehom zrýchlenia 

kmitania sú overené kritériá pre hraničnú hodnotu kvality ložiska daného typu [1, 2, 3, 4]. 

Výrazná je aj frekvencia otáčania hnacieho elektromotora (36 Hz), ktorá aplikáciou filtra 

A výrazne poklesne (o 36,6 dB) (pozri Obrázok 4.) 

 

 

 

Obrázok 3. Frekvenčné spektrá hladiny Z hluku, zrýchlenia a rýchlosti dvoch ložísk spriadacích vretenníkov 

s rôznou dynamickou emisiou; spektrum zobrazené červenou farbou (č.b. tmavšie) reprezentuje poškodené 

ložisko a zelenou farbou (č.b. bledšie) vyhovujúce ložisko. 

Z frekvenčných spektier pri použití filtra Z je vidieť výraznú amplitúdu frekvencie otáčania 

vretenníkov a jej harmonické či už pri meraní hluku a najmä pri kinematických parametroch 

zrýchlenia kmitania a integráciou vypočítanej rýchlosti kmitania. Na stanovenie hladiny 

A akustického výkonu je žiadúca rýchlosť kmitania reprezentujúca mohutnosť kmitania 

a z hľadiska dynamického namáhania rotujúcich komponentov je to zrýchlenie kmitania. 

Prezentované frekvenčné spektrá sú nepostrádateľné k diagnóze stupňa poškodenia 

jednotlivých komponentov ložiska ako aj nevyváženosti spriadacieho vretenníka. 

Pre porovnanie na obrázku 4 sú frekvenčné spektrá hluku a kmitania s použitím filtra A dve 

spriadacie jednotky, ktoré boli identifikované ako prevádzkovo nevyhovujúca a prevádzkovo 

vyhovujúca. Potvrdzujú to aj efektívne hodnoty rýchlosti kmitania, kde rozdiel efektívnych 
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rýchlosti je približne dvojnásobný. Z hodnôt efektívnych rýchlostí sa vypočíta hladina A 

akustického výkonu s použitím vzťahov (1) resp. (2) a vzťahu (3) 

 𝐿𝑊A = 10 lg
𝑃A

𝑃0
 (3) 

Vypočítaná hladina A akustického výkonu prevádzkovo vyhovujúcej spriadacej jednotky je 

74,3 dB a nevyhovujúcej jednotky je 79,4 dB, teda o vyše 5 dB vyššia. Podobne je to aj pri 

skutočnom energetickom vyžarovaní hluku (filter Z), a to 79,6 dB verzus 88,1 dB teda približne 

o 9 dB. Výraznejší rozdiel je v dynamickom namáhaní, ktoré ovplyvňuje životnosť 

komponentov strojného zariadenia s vretenníkmi [5]. Treba pripomenúť, že hladina A hluku 

v difúznom poli v skúšobnej miestnosti dosahovala hodnotu 94,5 dB a súčasne sa skúšalo 30 

vretenníkov. 

 

 

 

Obrázok 4. Frekvenčné spektrá hladiny A hluku, zrýchlenia a rýchlosti s vážením A dvoch ložísk spriadacích 

vretenníkov s rôznou dynamickou emisiou; spektrum zobrazené červenou farbou (č.b. tmavšie) reprezentuje 

poškodené ložisko a zelenou farbou (č.b. bledšie) vyhovujúce ložisko. 

4.2 Výpočet hladiny A akustického výkonu vretenníka 

Stanovenie strednej hodnoty hladiny A rýchlosti kmitania na kmitajúcej meracej ploche 𝐿𝑣A𝑖 
v meracích miestach 𝑖 = 1…𝑁, je pre viacej meracích miest dané vzťahom: 

 𝐿𝑣A𝑖 = 𝐿𝑣A𝑖
´ + 𝐾1A𝑖 + 𝐾𝑚A𝑖 (4) 
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kde 

 𝐿𝑣A𝑖
´  je nekorigovaná nameraná hladina A rýchlosti kmitania; 

 𝐾1A𝑖 korekcia pre hladiny A rýchlosti vedľajšieho kmitania, v decibeloch; 

 𝐾𝑚A𝑖 korekcia na hmotnosť senzora kmitania, v decibeloch. 

V skúmanom prípade sa použil len jeden senzor, ktorého hmotnosť bola menšia ako 1/10 

hmotnosti spriadacieho vretenníka a hladina A rýchlosti vedľajšieho kmitania vzhľadom 

vibroizoláciu (silentbloky) redukujúce kmitanie z blízkeho okolia bola zanedbateľná. Teda 

v skúmanom prípade sú korekcie nulové a počet meracích miest 𝑖 sa rovná 1. 

Pri použití 𝑁 senzorov k snímaniu rýchlosti kmitania, stredná hodnota �̅�𝑣A, ako aritmetický 

priemer na kmitajúcom meracom povrchu 𝑆, sa vypočíta zo vzťahu: 

 �̅�𝑣A = 10 lg (
1

𝑁
∑ 100,1𝐿𝑣A𝑖𝑁
𝑖=1 ) (5) 

Výpočet hornej hranice hladiny A akustického výkonu 𝐿𝑊A,max zvuku šíreného vzduchom 

spôsobeného vyžarovaním zvuku generovaného kmitaním konštrukcie sa vypočíta z hodnôt 

hladín �̅�𝑣A takto 

 𝐿𝑊A,max = �̅�𝑣A + 10 lg
𝑆

𝑆0
+ 10 lg

411

𝑍c,0
 (6) 

kde 𝑆0 = 1 m2 a referenčná akustická impedancia 𝑍c,0 = 400 N s/m3. 

V skúmanom prípade je horná hranica hladiny A akustického výkonu vyhovujúceho vretenníka 

𝐿𝑊A,max = 48,3 dB a nevyhovujúceho 𝐿𝑊A,max = 53,4 dB. 

5 Diskusia a záver 

Článok uvádza všeobecnú metodiku stanovenia hladiny akustického výkonu z merania 

rýchlosti kmitania povrchu strojného zariadenia alebo len jeho komponentov. Metodika sa 

overuje pri stanovení hladiny A akustického výkonu skúšaných spriadacích vretenníkov na 

skúšobnom zariadení. Nežiaduce hlukové emisie ložísk možno sledovať prostredníctvom 

merania kinematických parametrov, a to meraním zrýchlenia kmitania a jeho následnou 

integráciou. Rýchlosť kmitania sa využila pre stanovenie hladiny A akustického výkonu 

a súčasne aj k zhodnoteniu prevádzkového stavu vybraných dvoch spriadacích jednotiek. 

Uvedenú metodiku možno aplikovať najmä tam, kde je vysoká hladina hluku pozadia alebo, 

hluk stroja má vysoké hladiny v porovnaní s aerodynamickou zložkou, takže celkové 

vyžarovanie hluku je ovplyvnené predovšetkým kmitaním konštrukcie stroja. Túto metódu 

merania kmitania možno použiť najmä v prípadoch kde nie je možné použiť presné priame 

merania hluku prenášaného vzduchom alebo, ak sa vyžaduje rozlíšenie medzi celkovým 

vyžarovaným akustickým výkonom stroja a akustickým výkonom generovaným kmitaním 

niektorého komponentu konštrukcie tohto stroja, ako je napríklad spriadacia jednotka.  
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Summary 

Determination of Acoustic Performance Levels of a Spinning Actuator by Measurement 

of Vibration. The article suggests a general methodology for determining the level of acoustic 

power from the measurement of the speed of vibration of the surface of machinery or only its 

components. The methodology is verified when determining the acoustic power level of 

operating spinning actuators on a test facility. Undesirable noise emissions of bearings can be 

monitored through the measurement of kinematic parameters, by measuring the acceleration of 

the vibration and its subsequent integration. The vibration speed was used to determine the level 

A of the acoustic power and at the same time to evaluate the operating condition of the selected 

two spinning units. 
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