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Sokan úgy gondolják, hogy nincs mit tenni a magas beltéri zajszint ellen. Sajnos ezért nagyon könnyen 
vállat vonunk és elfogadjuk a zajt mint szükséges rosszat – pedig mi sem áll ennél távolabb az 
igazságtól. Viszonylag egyszerű eszközökkel mindenkinek segíthetünk, hogy jobban érezze magát, az 
emberek jobban hallják egymást, termelékenyebbek legyenek, miközben biztonságosabb munkahelyet 
teremtünk.
 Tekintsen erre a magazinra eszközként, melynek segítségével javíthatja az irodák, iskolák, 
egészségügyi létesítmények, éttermek és bármely más olyan épület akusztikai környezetét, ahol emberek 
dolgoznak, illetve vannak együtt. Ebben a számban mindenki mellett síkra szállunk, aki olyan iparágban 
dolgozik, ahol a zajszint sok esetben kifejezetten káros. Talán Ön is egyike ezeknek az embereknek?
 Ön építész vagy szerepet játszik beltéri környezetek kialakításában? Ez esetben itt találhat meg 
minden tanácsot és know-how-t, amely a humánusabb 
környezet kialakításához szükséges. 

Fenntartható tervezés a fenntartható emberekért

Az „ECO – A fenntartható tervezésért” magazin 
beltéri akusztikai megoldásokat mutat be, a gyakorlati 
megvalósításra és az esztétikumra összpontosítva. 
 A fenntartható tervezés kulcsfontosságú 
tényező abban, hogyan vélekednek az emberek a 
környezetükről, és hogy környezetük milyen hatással 
van rájuk hosszabb távon. A gondosan megtervezett 
és kialakított beltéri környezet óráról órára, napról 
napra és évről évre segít abban, hogy mindannyian 
fenntartható módon éljünk. Amikor jól érezzük 
magunkat a munkahelyünkön vagy az iskolában, 
könnyebbnek találjuk a munkát, javul a közérzetünk és 
a hatékonyságunk – ezek a jobb és fenntarthatóbb élet 
fontos követelményei.

A szükséges know-how

Az Ecophon ötven éve tájékoztatja és képezi a mérnököket, építési vállalkozókat, 
ingatlantulajdonosakat, kezelőket és bárkit, aki valamilyen épületet használ. Weboldalunkon a 
helyiségek akusztikájával kapcsolatos egyik legnagyobb információgyűjtemény érhető el, amely 
aranybánya azok számára, akik úgy érzik, hogy a beltéri környezeteknek sokkal kellemesebbnek kellene 
lenniük. 
 Látogasson el a www.ecophon.com címre, és nézzen körbe. Ígérjük, hogy az akusztikai környezettel 
kapcsolatos minden kérdésére választ kap – akár tanácsot, akár konkrét műszaki megoldást keres. 
 Szemináriumokat és tanfolyamokat szervezünk, hogy segítsünk az egészséges akusztikai környezet 
megtervezésében. Ha részt kíván venni, lépjen velünk kapcsolatba és tájékozódjon a soron következő 
tanfolyamok időpontjairól. Saját, egyedi igényekhez igazított tanfolyamok szervezését is vállaljuk. A 
megfelelő akusztikai környezet kialakítása semmi esetre sem nevezhető lehetetlennek – sőt alapvető 
fontosságú.
 Regisztráció révén ingyenesen előfizethet a magazinunkra. Ha ismer másokat is, akiket érdekelhet a 
magazinunk, kérjük, tájékoztassa őket róla. Lásd a hátoldalt. 

Kellemes olvasást kívánunk!

Staffan Nilsson
Főszerkesztő

Emberek – erőforrás, amelyre vigyáznunk kell
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Az „ECO – A fenntartható tervezésért” magazin a 
beltéri környezetek fenntartható tervezésére 
összpontosít. Célunk, hogy az olvasóval folytatott 
folyamatos párbeszéd révén ráirányítsuk a figyelmet 
a beltéri környezetre, funkcionális és esztétikai 
szempontból egyaránt. Bátran lépjen kapcsolatba 
bármely vállalatunkkal a www.ecophon.com 
weboldalon keresztül! 

A magazint kiadja: 
Saint-Gobain Ecophon Group
Box 500, SE-260 61 Hyllinge, Sweden 
Tel: +46 (0)42 179900 

www.ecophon.com

Főszerkesztő : Staffan Nilsson 
staffan.nilsson@ecophon.se

A svéd törvények értelmében a kiadásért felel: 
Carl Magnus Svenningsson 

Fénykép a fedőlapon: Vittra, független iskola Svédországban. 
Fényképezte: Ole Jais
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„A gondosan megtervezett és 
kialakított beltéri környezet óráról 
órára, napról napra és évről évre 
segít abban, hogy mindannyian 
fenntartható módon éljünk.”
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„A hangokat sokan zavarónak 
érzik a közös légterű irodákban” 
– kezdi Jonas Christensson, az ÅF 
Ingemansson svéd akusztikai tanács-
adó vállalat munkatársa. „Vajon 
vannak vajon olyan hangok is, 
amelyeket az emberek kedvelnek 
és hasznosnak tartanak? Ezt a kér-
dést tettem fel újra és újra több mint 
ezer embernek, akikkel az irodákban 
találkoztam. 

Az emberek mások beszédét 
tartják a leginkább zavarónak. 
Ugyanakkor ahhoz, hogy kommu-
nikáljunk és információkat adjunk 
tovább, beszélnünk kell. Úgy tűn-
het, hogy itt valami ellentmondás 
van. De valójában nincs. A hozzánk 
közel ülő személy beszédét gyakran 
információként érzékeljük, míg a 
helyiségben távolabb ülők hangját 
gyakran zavarónak érezzük. 

Legalábbis nekem ezt mond-
ták.”

A közelről érkező hangokat 
általában szívesen fogadjuk

Az elmúlt tíz évben Jonas embereket 
kérdezett meg arról, hogyan viszo-

nyulnak a közös légterű irodákban 
hallható hangokról – a pozitív és a 
negatív hatásokról. Arra jutott, hogy 
a hallgatóhoz közel, körülbelül négy 
méteres körben tartózkodóktól jövő 
hangokat szívesen fogadjuk, míg a 
távolabb, körülbelül tíz méter távol-
ságban ülőktől érkező hangokat 
szinte mindig zavarónak tartjuk.

Miért kedvelik a vállalati 
vezetők a közös légterű 
irodákat?

1. Az emberek gyakran pro-
jektcsapatokban dolgoznak. Ezért 
a szervezetnek rugalmasnak kell 
lennie, hogy az aktuálisan ugyan-
azon a projekten dolgozók egymás-
hoz közel dolgozhassanak. Ehhez 
rugalmasan alakítható helyszínre 
van szükség.

2. Hatékony helykihasználás: a 
közös légterű irodákban több ember 
helyezhető el ugyanakkora helyen. 
Így helyet, és ezen keresztül pénzt 
lehet megtakarítani.

3. Gyorsabb az információáram-
lás. Minél hatékonyabb a kommu-
nikáció, annál gyorsabban érnek el 

eredményeket az alkalmazottak.
4. A nyitott iroda az ügyfelek és 

egyéb érintettek irányában a vállalat 
nyíltságát kommunikálja, és egyben 
vonzó elrendezést tesz lehetővé.

Javaslatok hatékony közös 
légterű iroda kialakításához

1. Tájékoztatni kell az alkalma-
zottakat a közös légterű megoldás 
választásának okairól. Rá kell mutat-
ni a hatékonyabb kommunikáció 
lehetőségére, ugyanakkor meg kell 
említeni az akusztikai környezettel 
kapcsolatos problémákat és azok 
kezelésének módját is. Vezeték 
nélküli hálózatot kell kialakítani 
és vezeték nélküli telefonokat kell 
felszerelni.

2. Minimális szintre kell csök-
kenteni a hang terjedését, hogy a 
projektcsapatok ne zavarják egy-
más munkáját. Lehetőség van annak 
mérésére, milyen messzire jut el a 
hang a helyiségben. Ez fontos para-
méter a közös légterű irodák meg-
tervezésénél. 

3. „Csendes szobák” kialakítá-
sával biztosítani kell az emberek 

számára a lehetőséget a kommuni-
kációra vagy egy adott feladatra való 
koncentrálásra. A személyzet ezeket 
a szobákat használhatja a zavartalan 
munkavégzéshez, valamint bizalmas 
tárgyalásokhoz vagy beszélgetések-
hez. Megfelelő számú csendes szo-
bát kell kialakítani, lehetőség szerint 
látótéren belül. Nem szabad alábe-
csülni azt a vélekedést, hogy min-
denki hatással lehet a saját akuszti-
kai környezetére. Svédországban az 
az általános szabály, hogy minden 
tíz munkahelyhez ki kell alakítani 
egy csendes szobát. Ezeknek a szo-
báknak jó hangszigeteléssel kell és 
üzemelő informatikai rendszerrel 
kell rendelkezniük.

4. Képezni kell az embereket az 
„akusztikai viselkedés” terén. Meg 
kell tanítani a dolgozóknak, hogyan 
terjed a hang a közös légterű iro-
dában, és hogyan befolyásolhatják 
az emberek a saját akusztikai kör-
nyezetüket.

„Jonas, ki lehet alakítani a közös 
légterű irodákat úgy, hogy akusztikai 
szempontból jól működjenek?”

Jonas Christensson, az ÅF Ingemansson tanácsadó vállalat munkatársa. 
Korábban tíz éven keresztül az Ecophon vállalatnál, a hangelnyelő 
mennyezetek és fali elnyelő rendszerek vezető globális szállítójánál volt 
koncepciófejlesztő. Ez idő alatt több mint ezer embert kérdezett meg 
arról, mit gondolnak irodai munkahelyük akusztikai környezetéről.
 Az így nyert tapasztalatát használta fel, hogy a Hallássérültek Svéd-
országi Egyesületének segítségére legyen az általuk végzett munkában 
(lásd a 9. oldalon található cikket). Jonas és munkatársai boldogan 
megosztják tapasztalataikat bárkivel, aki a munkahelyi helyiségek 
akusztikáján szeretne javítani. 

Fényképezte: Åke E:son Lindman
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Mit lehet tenni olyan esetben, ha 
egy kortárs ívelt betonfödém meg-
felelően szabályozza a beltéri klímát, 
de egyben problémákat is okoz az 
akusztikai környezet tekintetében?

A Stephenson Research Associates, 
egy vezető munkaerő-közvetítő 
vállalat volt az Anglia délnyugati 
részén újonnan megépült Solstice 
Park üzleti park elsőként beköltöző 
bérlője. A park Wiltshire megye gaz-
dasági növekedésének beindítását 
célzó, 250 millió fontos befektetési 
kezdeményezés része.

A vállalat új épületének 
betontetője napközben felveszi a 
nap melegét, majd éjszaka az épület 
belsejébe szállítja.

A beltéri klíma nem okozott 
problémát a Stephenson Research 
Associates számára, de az akuszti-
kai környezettel nagyon elégedetle-
nek voltak. A visszhangok és egyéb 
hangok ellenőrizhetetlenül verődtek 
vissza az épület egészében.

Simon Stephenson, a Stephenson 
Research Associates igazgatója erről 
így mesél:

„Fejvadászcégként fontos, hogy 
tisztán halljuk a telefonbeszélgeté-
seket és folyamatosan koncentrál-

ni tudjunk. Amikor beköltöztünk 
a helyszínre, alig lehetett hallani 
a telefonban elhangzottakat, és a 
közös légterű irodában napi szin-
ten előforduló bizalmas beszélge-
tések miatt nem lehetett az ügyfe-
leink által elvárt titoktartási szintet 
fenntartani.”

Elfogadhatatlan utánzengési 
idő

Az akusztikai szakértők által vég-
zett tesztmérések 1,68 másodperces 
utánzengési időt* mutattak.

Az elfogadhatatlan utánzengési 
időt az ívelt betonfödém és a négy 
közül három falon megtalálható 
nagy méretű ablakok okozták.

Az iroda a nyomasztóan nagy 
számú modern, minimalista épület 
egyike, amelyeket annak figyelembe 
vétele nélkül terveztek, hogy milyen 
hatással lesz a beton és az üveg a 
munkakörnyezetre és az akuszti-
kára.

A Solstice Park esetében válasz-
tott megoldás a térbe függesztett 
Ecophon Master Solo™ S hangel-
nyelők használata volt. Ennek ered-
ményeképpen az utánzengési idő 

az elfogadhatóbb 0,7 másodpercre 
esett vissza.

„A megszokott álmennyezet 
ebben az esetben nem működött 
volna, mivel a tető egyben hőtá-
roló tömeg is, amely fűti és hűti az 
épületet, ezért ha eltakarjuk, ezzel 
akadályozzuk ezt a funkcióját” – 
magyarázta Phil Robinson, a BRC 
Ltd. akusztikai tanácsadója.

„Ezért Master Solo lemezek tele-
pítését javasoltuk, amelyek követik 
a tető ívét és esztétikailag kelle-
mes képet nyújtanak, illeszkedve 
az épület csúcstechnológiájú kiala-
kításához.”

Most, két évvel beköltözésük után 
a Stephenson Research Associates 
alkalmazottai jobban tudnak kon-
centrálni a munkájukra, mivel sem-
mi sem tereli el a figyelmüket.

„Elégedettek vagyunk az eredmé-
nyekkel, mert az akusztikai helyzet 
mostanra lényegesen javult. Most 
már világosan halljuk a telefonvonal 
másik végén beszélőt, és közben 
semmi sem vonja el a figyelmünket” 

– foglalja össze Simon Stephenson. * Az utánzengési idő azt mutatja, hogy egy adott 
helyiségben létrejövő hang elhallgatásától szá-
mítva mennyi idő múlva esik vissza 60 dB-lel a 
zajszint. Más szavakkal azt adja meg, mennyi 
idő szükséges a visszhang elhalkulásához.

Az Ecophon Master Solo™ nem akadályozza a hő  
tetőn keresztüli áramlását

Az Ecophon akusztikai rendszere

Ecophon Master Solo™ 

A házsor egyik épülete, a Solstice Park 
irodai negyedében. A nagy üzleti park 
650 ezer négyzetméteres területet foglal 
el, és célja a foglalkoztatás növelése a 
térségben.

Összesen 26, térbe függesztett hangelnyelő panelt helyeztek el, ezzel 1,68 másod-
percről 0,7 másodpercre csökkentve az utánzengési időt. 

Előtte: a csupasz betonfödém és a nagy üvegfelületek modern megjelenést kölcsö-
nöznek, de sajnos rossz akusztikai teljesítményt eredményeznek. Így nézett ki a 
belső tér a Stephenson Research Associates beköltözésekor, de hamarosan ráébred-
tek, hogy valamit tenni kell a zavaró akusztikai környezet javítása érdekében, mivel 
akadályozta a munkájukat és rossz hatással volt a munkahelyi elégedettségre.
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„A közös légteres megoldás használatával  
meg tudtunk felelni az emberek közötti 
hatékony munkahelyi kommunikáció 
követelményének”, meséli Stefan Fehse 
építész. 
 A térbe függesztett és fali 
hangelnyelők kombinálásával jó 
akusztikai környezetet és jó 
beszédtisztaságot* biztosítottunk az 
irodákban.

RUGALMAS IRODA RUGALMAS HANGELNYELŐKKEL

A németországi Ensinger 
GmbH fejlett polimer 
alkatrészek és fröccsöntött 

műanyag alkatrészek csúcstechno-
lógiájú gyártója.

Az új üzem alapterülete megha-
ladja a 21 ezer négyzetmétert, amely 
területnek egy részét irodák, labo-
ratóriumok, tárgyalók és pihenők, 
valamint egy büfé foglalja el.

Annak érdekében, hogy megfele-
lő akusztikai környezetet hozzunk 
létre a közös légterű irodai terüle-
ten és a laboratóriumokban, térbe 
függesztett hangelnyelő egységeket 

függesztettünk fel a mennyezetre, 
majd ezeket szükség esetén fali 
hangelnyelőkkel egészítettük ki.

A térbe függesztett 
hangelnyelők jobban 
megfelelnek a 
követelményeknek

Az akusztikai teljesítmény szem-
pontjából a leghatékonyabb meg-
oldás, a teljes felületű akusztikus 
mennyezet természetesen szin-
tén a lehetőségek között volt, de 
Stefan Fehse építész szerint a térbe 

függesztett hangelnyelők számos 
egyéb előnyt is kínálnak:

•  A mennyezeti egységek telepíté-
se hozzáigazítható az épületben 
folyó különböző tevékenységek 
igényeihez.

•  Egyszerű telepítés és eltávolí-
tás.

•  Rugalmasság – az elrendezés a 
jövőben módosítható.

•  Jól kombinálható olyan épületgé-
pészeti rendszerekkel, mint példá-
ul a világítás, hűtés, szellőztetés 
stb.

Építész

Stefan Fehse, Dia179

Az Ecophon akusztikai megoldásai

Ecophon Master™ Solo

Az Ensinger GmbH fröccs-
öntött műanyag alkatrésze-
ket gyárt számtalan fel-
használási célra.

Stefan Fehse építész

*  Beszédtisztaság: annak mérése, hogy a hallgató milyen jól érti a beszédet, fontos eszköz egy adott helyiség azon képességének 
értékelésében, hogy mennyire tud hozzájárulni a jó interperszonális szóbeli kommunikációhoz. A közvetlen hang és a korai 
hangvisszaverődések jó beszédtisztaságot biztosítanak, míg a háttérzaj, a hosszú utánzengési idő és a visszhang széttagolja a beszédet. A 
tisztaság (C50, mértékegység: dB) és az STI (0–1-ig terjedő index) a helyiség azon képességét jelöli, hogy az mennyire tud hozzájárulni a 
beszédtisztasághoz.
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Építész

Lennart Hagljung, Arkitektbyrån 

Az Ecophon akusztikus mennyezete

Ecophon Master™ Solo 

A helyiségek akusztikája az adott használati célhoz van igazítva. Szükség szerint térbe függesztett és fali hangelnyelőket szereltek fel az egyes területeken végzett tevé-
kenység típusának megfelelően. Az Ensinger GmbH kelet-bajorországi (Cham) új üzemét a Dia179 építészmérnökei tervezték.

A nagy belmagasságú terekben megfe-
lelő akusztikai környezetet biztosító és 
a vizuális vonzerőt növelő, felfüggesztett 
akusztikus mennyezetet az Ecophon 
Master™ solo termék segítségével alakí-
tották ki. Figyeljük meg a körök és a 
mennyezet többi része közötti finom, de 
határozott magasságkülönbséget! 

A vállalatok egyre gyakrabban alkal-
maznak stílusos kialakítású konfe-
renciatermeket, hogy különlegessé 
tegyék irodáikat.

A Smörjteknik svéd vállalat fent 
kezdte a változtatást, és az akuszti-
kus mennyezetet az új design köz-
ponti elemévé tette.

Az akusztikus mennyezetet fel-
szerelő vállalatnak egy négyszögle-
tes területen kellett kezdenie, ame-
lyet ezt követően minden irányba 
túlnyúló körökre és egyéb formákra 
osztottak fel.

A formák szintjei közötti kisebb 
eltérések vannak, hogy a formák ter-
mészetes hatást keltsenek és meghitt 
légkört teremtsenek.

A mennyezet fekete és fehér szek-

ciói közötti kontraszt különleges 
vizuális vonzerővel ruházza fel a 
konferenciatermet.

A fémlemezes mennyezet 
rontana az akusztikai 
környezeten

Ha csak a fémlemezes mennyezet 
lenne, a helyiség akusztikája olyan 
rossz lenne, hogy korlátozná a haté-
kony kommunikáció lehetőségét.

A Smörjteknik irodája eredetileg 
tehergépkocsi-garázs volt, és azt ala-
kították át Lennart Hagljung építész 
segítségével.

Az akusztikus mennyezetet tele-
pítők egyike Peter Fyhr volt a Gävle 
Undertak munkatársaként. Nagyon 

élvezte a kihívást, amelyet az ízléses 
mennyezet összeállítása jelentett:

„Nagyszerű élmény ilyen szokat-
lan munkát végezni!”

A vállalatokat kenőanyagokkal 
ellátó Smörjteknik vállalatot több 
mint 100 éve alapították. 

A stílusos akusztikus mennyezet javítja  
a konferenciaterem képét
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Fényképezte: Gunnar Almberg
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A jó akusztikai környezet min-
denkinek az előnyére szol-
gál – legyen szó hallássé-

rültekről vagy normál hallásúakról 
– azáltal, hogy segíti a kommuni-
kációt, csökkenti a stresszt, javítja 
a hatékonyságot és a munkahelyi 
elégedettséget, valamint csökkenti 
az elszigetelődés veszélyét. Minden 
olyan akusztikai fejlesztés, amely 
jó a hallássérülteknek, egyben jó 
mindannyiunk számára is!

A Hallássérültek Svédországi 
Egyesülete (HRF) úgy véli, hogy 
az akusztikai környezet a munka-
helyek és nyilvános helyek több-
sége esetében általában gyenge. 
Az olyan helyeken, mint például 
iskolák, sportcsarnokok, irodák és 
egyéb munkahelyek, az akusztikai 
környezetnek kellőképpen jónak 
kellene lennie a hallássérültek szá-
mára. Ez a követelmény, amelyet a 

svédországi hatóságok előírnak, bár 
a HRF véleménye szerint igen kis 
hatékonysággal alkalmazzák.

Az egyéb helyszínek – kávéhá-
zak, éttermek, pubok, zenei klubok, 
pályaudvarok, bevásárlóközpontok 
és hasonló helyek – többsége ese-
tében sajnos nincsenek egyértelmű 
előírások az akusztikai környezetre 
vonatkozóan.

A hallássérültek érdekeit képvi-
selő svédországi egyesület, a HRF 
a Svédországban élő 1,3 millió 
ember – minden hetedik ember – 
életminőségének javítása érdekében 
dolgozik, akik hallássérültek vagy 
a hallással kapcsolatos egyéb prob-
lémájuk van. 

Széles körű kampány 
Svédországban

A HRF a világ egyik legnagyobb, 

hallássérülteket képviselő szerveze-
te. A széles rétegekhez eljutó „Hallj 
és hallasd a hangodat” kampányá-
val a HRF szeretné felhívni a figyel-
met arra, hogy milyen fontos, hogy 
az emberek kommunikálni tudjanak 
– azaz hogy halljanak és őket is hall-
ják. Ez a kampány nem elsősorban a 
magas zajszint által esetleg okozott 
fizikai károsodásra összpontosít.

Sokkal inkább a nyilvános helye-
ken nap mint nap hallható hangokra, 
amelyek a HRF felmérései szerint a 
svédek közel felének okoznak prob-
lémát. A HRF olyan konferenciaso-
rozatban vesz részt, amely kiállítá-
sokat és különböző tevékenységeket 
foglal magában, és 22 helyszínre 
látogat el Svédországban, hogy fel-
hívja a figyelmet a problémákra és 
a lehetséges megoldásokra.

„Nagy az igény a jobb akusztikai kör-
nyezetek és az intelligens akusztikai 
megoldások iránt. Célunk, hogy az 
emberek végre komolyan vegyék ezt a 
környezeti kérdést” – magyarázza Jan-
Peter Strömgren, a HRF elnöke.

„A zaj tekintetében a legnagyobb kárt 
azok a helyszínek okozzák, amelyek 
gyakran alkalmatlanok az általuk ellá-
tandó feladatra” – mondja Ingvild 
Falkenhaug, a HRF tájékoztatási veze-
tője. „A munkaadók, a kormányzat és 
az önkormányzatok nem azt a teljesít-
ményt kapják, amelyet elvárnak az 
alkalmazottaktól, tanároktól és diákok-
tól – és ez pénzbe kerül a társadalom-
nak. A jó akusztikai környezettel min-
denki jól jár.”

A HALLÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE ZAJT CSAP

A HRF kampányának szimbóluma

A zavaró hanghatás egyike a legkevésbé 
figyelembe vett környezeti problémáknak. 
A „Hallj és hallasd a hangodat” 
kampány komolyan veszi ezt a 
problémát, és tanácsokat ad arra 
vonatkozóan, hogy mit kellene tenni a 
munkahelyeken, az iskolákban, az 
éttermekben és egyéb nyilvános helyeken. 
A kommunikáció létfontosságú 
mindannyiunk számára. 
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A HRF első három tanácsa a jobb irodai és kávéházi 
akusztikai környezet érdekében:
1.  Az eredeti mennyezetre olyan akusztikus mennyezetet kell 

felfüggeszteni, amely a helyiség egészében elnyeli a hangokat. 
2.  A térbe függesztett hangelnyelők „magukba szívják” a közeli 

munkaterületekről (vagy megrendelési/szolgáltatási pulttól) érkező 
zajt. 

3.  A fali hangelnyelők megszüntetik a zavaró hangvisszaverődéseket. 
Ezek a panelek különböző színekben és kialakításban állnak rendel-
kezésre, akár üzenőfal formájában is. A „beszéd magasságában” 
(0,9 és 2 méter között) a lehető legnagyobb felületet kell velük 
lefedni.

A tanárok esetében a magas zajszint stresszt okoz
A HRF jelentés bemutatja a tanárok körében Németországban végzett 
felmérés (G. Tiesler, M. Oberdörster, 2006) eredményeit, amelyek 
szerint az osztályterem zajszintjének emelkedésével gyorsul a tanár 
szívverése (stressz-szintje). A tevékenység típusától függően a zajszint 
jelentősen változhat a tanítási óra közben. Itt látható, hogyan változik 
a tanár szívének aktivitása (percenkénti szívverése), ahogyan a 
munkanap során nő és csökken a zajszint.

Ugyanez a tanulmány azt is kimutatja, hogy az akusztikai környezet 
javulása jelentősen alacsony stressz-szintet eredményez. A kutatás 
során összevetették a tanár szívverését az akusztikai javítások 
megtétele előtt és után. Kiderült, hogy a rövidebb utánzengési idővel 
rendelkező – kevesebb visszhangot és jobb beszédértést eredményező 
– helyiségekben a tanárok szívverése lassabb volt, mint a gyenge 
akusztikai környezettel bíró helyiségekben. Más szóval csökkent az 
általuk átélt stressz.

Néhány példa az HRF/Novus közvélemény-kutatás 
eredményeiből:

•  A svéd alkalmazottak fele tapasztal nehézséget a munkahelyi 
beszédértésben és társalgásban. Az irodákban dolgozók körülbelül 
57 százalékának vonja el a figyelmét az akusztikai környezet. Az 
újságírók kétharmadát zavarja a zaj munka közben. 

•  Három tanár közül kettő úgy érzi, hogy a munkahelyi akusztikai 
környezet minden nap vagy minden héten problémát okoz. A tanárok 
57 százaléka rendszeresen vagy időnként nehéznek találja, hogy 
meghallja, amit a diákok az osztályteremben mondanak. 

•  Minden második ember nehéznek találja a beszédértést és a tár-
salgást, amikor ellátogatnak egy étterembe vagy kávéházba, és 47 
százalékuk a gyenge akusztikai környezet miatt kerüli a kávéházakat 
és az éttermeket. Minden harmadik vendég (a 30 és 60 év közötti 
korosztályból) a gyenge akusztikai környezet miatt távozott a kávéhá-
zakból és éttermekből. Tíz vendég közül kilenc úgy véli, hogy ezeken 
a helyeken biztosítani kéne a könnyű beszédértést és társalgást. 

•  A HRF arról is beszámol, hogy tíz ember közül kilenc azt szeretné, 
hogy a beltéri környezetek tervezésekor az akusztikai környezet 
kiemelt fontosságú lenne. 

Számos tanulmány készült annak megállapítására, hogyan vélekednek 
az emberek akusztikai környezetükről, és az eredmények gyakran 
meglepően rosszak. Ezen azonban lehet javítani. Idei jelentésében a 
HRF tippeket és tanácsokat ad az akusztikai környezet javítására – a 
kommunikáció, az emberek egészsége és munkahelyi elégedettsége 
érdekében.

Időintervallumok a délelőtti órák során

Hangnyomás szintje db(A)

Hangnyomás szintje

Percenkénti szívverés

Szívverés

Kapcsolat a hangnyomás és a stressz szintje között

Minden harmadik vendég a gyenge akusztikai környezet miatt távozott a kávéhá-
zakból és éttermekből.
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Szeretné elolvasni a tanulmány rövidített változatát?
Töltse le a pdf-fájlt az alábbi hivatkozásról:  
www.acousticbulletin.com/EN/INT_Modern_School_Acoustics.pdf
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A normál hallású és a hallási problémákkal 
rendelkező gyerekeknek képesnek kell 
lenniük ugyanazokba az iskolákba járni. 
Az Egyesült Királyságban végrehajtott 
egyedülálló „hallásprojekt” kulcsfontosságú 
volt az új megfelelőségi intézkedések 
szabályozásában, amelyek az új iskolák 
esetében előírják a termek akusztikájának 
tesztelését és annak ellenőrzését, hogy az 
megfelelő-e minden gyermek részére.  
Az Essex-tanulmányként ismert tanulmány 
néhány meglepő eredménnyel is szolgált.

ÚJ MEGFELELŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK A TEREMAKUSZTIKA TERÉN

Az angliai Essex megyében 
megfigyelték, hogy a hallá-
si problémákkal rendelkező 

gyermekeiket szüleik nem szívesen 
járatták normál iskolákba.

Az ilyen iskolák teremakuszti-
kája gyakran nem elég jó ahhoz, 
hogy a hallássérült gyermekekhez 
maradéktalanul eljussanak a tanítás 
során elhangzottak.

A kutatás kimutatta, hogy a hal-
lásproblémákkal rendelkező tanulók 
esetében – a normális hallású osz-
tálytársaikkal összevetve – kisebb 
a valószínűsége, hogy jó jegyeket 
szereznek.

Ezt a helyzetet Essexben elfogad-
hatatlannak tartották, és létrehoztak 

egy projektet annak megállapítására, 
hogy milyen akusztikai környezetre 
lenne szükség a tantermekben, hogy 
minden gyermek élvezze az iskolát 
és jól teljesítsen.

A projektet egyszerűen csak 
Essex-tanulmányként emlegették, 
és ez a tanulmány vezetett oda, hogy 
a brit kormány beleegyezett, hogy 
minden új iskola számára előírja a 
megépítése előtti akusztikai jóvá-
hagyatást.

A kérelmet a Siket Gyermekek 
Országos Egyesülete nyújtotta be, 
amely szervezet a megyei tanáccsal 
együtt segített a tanulmány kivite-
lezésében a Sweyne Park School 
középiskolában (11-18 éves korosz-

tály), rendelkezésre bocsátva 24 hal-
lássérült gyermekről való gondosko-
dáshoz szükséges erőforrásokat.

A tanulmány számos meglepő 
következtetéshez vezetett.

Kevesebb torokprobléma

„Amikor elkezdtük a vizsgálatot, a 
legfontosabb annak biztosítása volt, 
hogy az osztályterem akusztikája 
elég jó legyen a hallásproblémákkal 
rendelkező gyermekek számára is” 
– magyarázza Alan Knibb, az Essex 
megyei tanács főmérnöke.

„De gyorsan egyértelművé vált, 
hogy számos egyéb előnye is van 
a dolognak. Például a tanárok cso-

portokban is foglalkoztathatták a 
gyermekeket, ami korábban lehe-
tetlen volt, valamint a személyzet 
arról számolt be, hogy kevesebb 
problémájuk volt a hangjukkal és 
a torkukkal.”

Az Essex-tanulmányban a tanáro-
kat és a tanulókat négy azonos tan-
terem tesztelésére kérték fel. Ezek 
közül hármat különböző fokozatú 
hangelnyelőkkel „kezeltek”, míg 
a negyedik tanterem „kezeletlen” 
maradt. A tanárok és a tanulók nem 
tudták, hogy melyik tanteremben 
szerelték fel a legjobb minőségű 
akusztikai megoldást és melyek 
voltak a rosszabb minőségűek. A 
„kezelt” tantermek különböző elő-
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Az Ecophon akusztikai rendszerei

Ecophon Gedina™ A
Ecophon Master™ A alpha, az Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Wall Panel™ termékkel kombinálva

Folytatás a következő oldalon

Az akusztikus mennyezet vastag hangelnyelő-sávval van befedve a mennyezet és a 
falak találkozásánál. Ez igen hatékonyan elnyeli az alacsony frekvenciatarto-
mányba tartozó hangokat és jelentősen javítja a beszédértést, különösen a hallássé-
rültek esetében.
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írásoknak feleltek meg, és a hang-
elnyelőket rendszeres időközönként 
cserélték a termek között.

A lehetőségekhez képest az volt 
a tanulmány célja, hogy általános 
útmutatást adjon a tantermek akusz-
tikai tervezésére vonatkozóan.

Megkérdezték a tanulókat és a 
személyzetet, kérdőíveket töltettek 
ki velük, és minden egyes tanterem-
ből begyűjtötték az akusztikai méré-
sek adatait. A munkát a Hear2Learn, 
egy független audiológiai tanácsadó 
cég irányította.

Kifizetődik a hatékony 
hangelnyelés

Kiderült, hogy az a tanterem biztosí-
totta legjobb környezetet a szöveg-

értéshez és a beszédhez egyaránt, 
amelyet a leghatékonyabb hangel-
nyelőkkel szereltek fel.

Ennek a teremnek 0,4 másodperc 
volt az utánzengési ideje a 125 Hz–4 
kHz frekvenciatartományban.

„A brit kormány teremakusztikára 
vonatkozó szabványai nemcsak a 
speciális hallási igényű gyermekek 
számára nem megfelelők, de álta-
lánosságban alkalmatlanok a taní-
táshoz és oktatáshoz” – fejtette ki 
David Canning, a tanulmányt irá-
nyító Hear2Learn munkatársa.

„Bár csak rövid ideig tartott, a 
tanulmány bebizonyította, hogy a 
jó teremakusztika igen szembetűnő 
javulást hozhat a tanítási környe-
zetekben.”

Amikor a költségvetés a megszo-

kottnál szűkösebb, fennáll a koc-
kázat, hogy a tantermek akusztikai 
szempontú átépítése csak alacsony 
prioritást kap. De Alan Knibb meg-
nyugtat minket e tekintetben.

„Találtunk egy olyan megoldást, 

amely nagy javulást eredményez, de 
csak nagyon kevéssel kerül többe az 
alapvető megoldásnál.”

A tesztcsoport esetében sokkal jobb volt a beszédértés a hatékony hangelnyelőkkel 
ellátott tanteremben, összevetve a „kezeletlen” termekkel vagy akár azon termek-
kel, ahol a kevésbé hatékony hangelnyelők voltak felszerelve.
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Folytatás az előző oldalról
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Az Ecophon Gedina™ A felfüggesztett akusztikus mennyezet és az 
Ecophon Master™ A alpha, az Ecophon Master™ Extra Bass (amelyet a 
legrövidebb utánzengési időt mutató és a legnagyobb pontszámot elérő 
tanteremben használtak) termékkel kombinálva. Az Ecophon Wall Panel™ 
paneleket minden „kezelt” tanteremben felszerelték a falakra.

Az Essex-tanulmány röviden:

•  A tanulmányban 400 gyermek és 13 tanár vett részt.

•  A projekt hat hónapig tartott.

•  A 0,4 másodpercet néha túl rövid utánzengési időnek tartják olyan 
környezetben, ahol a beszéd a legfontosabb. De a tanulmány szerint 
itt erről nincs szó: az alacsony utánzengési idővel és kis frekvenciával 
rendelkező tantermet tartották a legjobbnak.

•  Az Essex-tanulmány megmutatta, hogy az 500 Hz alatti frekvenciákon 
az utánzengési idők jelentős hatással lehetnek a tantermi hallásra és a 
beszéd könnyűségére.

•  A tanárok a tanulók magatartásának drasztikus javulásáról, sőt egyes 
esetekben arról számoltak be, hogy teljesen megszűntek a fegyelemmel 
kapcsolatos problémák.

A jobb oldali ábra

A színes vonalak azt mutatják, hogyan értette a beszédet a tesztcsoport 
a különböző tantermekben. A kék vonal a „kezeletlen” tantermet mutatja, 
míg a lila vonal azt mutatja, hogyan értékelték a leghatékonyabb hangel-
nyelőkkel felszerelt tanterem teremakusztikáját. A másik két vonal a másik 
két tantermet jelenti, ahol a kevésbé hatékony hangelnyelési intézkedéseket 
alkalmazták.

A Learning Environment vezetője, Simon Smith volt felelős a tanulmány 
belső koordinálásáért és irányításáért.

Az Ecophon Germany 2008-ban 
először részt vett az ORGATEC 
eseményen, a vezető európai iro-
da- és tárgytervezési vásáron. Az 
akusztika egyike volt az ORGATEC 
öt központi témájának. 

500 látogató – vállalkozók, épí-
tészek, belsőépítészek, létesítmény-
kezelők és tervezők – üdvözölték az 
Ecophon jelenlétét és érdeklődtek a 
teremakusztika témájában.

Ne mulassza el a 2010. október 
26. és 30. között Kölnben megren-
dezendő vezető nemzetközi vásárt. 
További információért lépjen kap-
csolatba az Ecophon németországi 
vállalatával: www.ecophon.de 

Üdvözöljük az  
ORGATEC 2010 kiállításon 
– Modern iroda és 
létesítmény 

2008-as tények: 62 500 láto-
gató 113 országból, 673 szállító 
39 országból. www.orgatec.com

Fénykép a szóban forgó év Ecophon 
kiállításáról.

1. tanterem – BB93 tantermek, speciálisan a siket gyermekek számára kialakítva 
(kevesebb mint 0,4 s Tmf 500–2000 Hz)

2. tanterem – BB93 normál középiskolai tanteremre vonatkozó szabvány 
(kevesebb mint 0,8 s Tmf 500–2000 Hz)

3. tanterem – Kezeletlen kontroll terem
4. tanterem – A BATOD, a Siketeket Tanító Tanárok Brit Szövetsége által 

meghatározott követelményeket teljesítő tanterem 
(kevesebb mint 0,4 s Tmf 125–4000 Hz).

Határozott

Kellemes

Nem utózengő

Lehető legrosz-
szabb környezet 
beszédértéshez

Legrosszabb 
környezet 
beszédhez

Jelentéktelen

Kellemetlen

Utózengő

Legjobb 
környezet 

beszédértéshez

Lehető legjobb 
környezet 

beszédhez
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Szemantikai különbségek
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A design fontos szerepet játszott a 
finnországi Borgå városban található 
Albert Edelfelt iskola építése során, 
ahogyan a belső akusztika is, így 
nagy figyelmet szenteltek az iskola 
akusztikai környezetére.

Az iskola névadója a nagy művész, 
Albert Edelfelt a város szülötte 
volt és már régen meghalt, hatását 
azonban erőteljesen érezni ebben a 
modern iskolában. Többek között az 
ő aláírása díszíti az iskola csarnoka 
körüli üvegkorlátot, és ismertebb 
festményeinek részletei megjelen-
nek a külső falak művészi módon 
megformázott betonfelületén.

A díszterem egyben ebédlőként is 
szolgál. A terem alapterülete három-
szög alakú és illeszkedik az iskola 
legyezőformájához, amelyet a ren-
delkezésre álló terület maximális 
kihasználása érdekében választottak. 
A tető két irányba lejtő háromszöget 
formáz, és igen nagy kihívást jelen-
tett a csarnok akusztikus mennye-
zetének felszerelése.

„Gondos tervezésre volt szük-
ség” – magyarázza Arto Huhtanen, 
a Rakenne Tikka Oy részlegveze-
tője, aki az akusztikus mennyezet 
felszerelését végezte.

Szükség esetén a díszterem egy-
ben koncertteremként is szolgál. A 
színpad közös a szomszédos sport-
csarnokkal, amelyet általában nehéz, 
hangszigetelt ajtók zárnak el.

A sportcsarnok maga is gondos 
akusztikai tervezés tárgya volt, a 
csarnok másik oldalán elhelyezkedő 
zeneteremmel egyetemben. 

Kreatív akusztika

Ahogyan egy híres művészről elne-
vezett iskolától el is várható, vannak 
külön területek a művészeti és kéz-
műves tevékenységek számára is. A 
művészeti teremnek valódi műte-
remablaka van, amely természetesen 
északra néz.

Iskola a szemnek és  
a fülnek

Az Ecophon akusztikai rendszerei

Csarnok és tantermek:   
Ecophon Focus™ Ds
Sportolásra szolgáló területek: 
Ecophon Super G™

Tények

•  Az Albert Edelfelt iskola 
600, hét és tizenhat év 
közötti gyermeket képes 
befogadni. 

•  Az iskola 2009-ben nyílt 
meg.

•  Az iskolát a Leena Yli-
Lonttinen Ky építésziroda 
tervezte. A vezető építész 
Jani Ristimäki volt.

•  Janne Hautsalo, az Akukoni 
munkatársa volt az akuszti-
kai tanácsadó.

„Az akusztika a zenélés és zenehallga-
tás során is fontos” – hangsúlyozza 
Anna Talvitie, zenetanár. „Zenetermünk-
ben könnyedén keverhetők az elektroni-
kus hangszerek, de az akusztikus hang-
szerek esetében is szép a hangzás. Az 
iskola egésze nagyon könnyen az igé-
nyekhez igazítható.”

A háromszögű csarnokot ebédlőként is használják és Ecophon Focus™ Ds lapokkal 
van felszerelve. A piros lépcsők artériaként világítva vezetnek fel az osztályter-
mekbe. A helyszínt úgy tervezték, hogy ösztönözze az aktivitást és mozgást.

A nevét megérdemlő zeneterem. A termet hangszigetelés választja el az épület többi 
részétől. A teremben számtalan hangszer, egy színpad és egy kórusemelvény van.
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„Hál’ istennek – végre egy olyan 
sportcsarnok, amely jó akusztikával 
rendelkezik. Fantasztikus! Nem csak 
arról van szó, hogy kevésbé intenzív a zaj. 
Lágyabb is, és nem érződik olyan 
bántónak, mint más sportcsarnokokban, 
ahol korábban dolgoztam.” Åke Grundberg, 
testnevelő tanár.

HAGASKOLAN SPORTCSARNOKA – A BIZONYÍTÉK, HOGY A JÓ AKUSZTIKA MEGVALÓSÍTHATÓ

„Az ember kénytelen rekedtre kia-
bálni magát, amikor a zajos sport-
csarnokban minden irányból jön 
a zaj” – meséli Åke Grundberg, a 
svédországi Sundsvall Hagaskolan 
iskolájának testnevelő tanára. „Az 
embert megszólító tanulók, a kia-
bálás, a pattogó labdák – mindez 
hangos, idegesítő zaj egyvelegévé 
áll össze. A helyzet kosárlabdamecs-
csek és egyéb versenyek során a 
legrosszabb, például a kerületi baj-
nokságokon, ahol sok az éljenző 
szurkoló. Az lenne az ideális, ha a 
sportcsarnokban teljes csend ural-
kodna, amikor éppen valamilyen 
utasítást adok.” 

Hallásproblémák

Åke biztos benne, hogy az évek 
során romlott a hallása, és úgy gon-
dolja, hogy ez a zajos sportcsar-
nokoknak tudható be, ahol eddig 
dolgozott. Egy munkanap során több 
alkalommal is vissza kell kérdeznie: 

„Mit mondtál?”. Továbbá gyakrab-
ban van migrénje is… 

„A rossz akusztikai viszonyok 
között eltöltött nap után túlságo-
san érzékeny vagyok bármiféle zaj-
ra. Amikor hazaérek, mindenféle 
zajforrást kikapcsolok és nagyon 
fáradtnak érzem magam.”

Fantasztikus 
munkakörnyezet

„Hál’ istennek – végre egy olyan 
sportcsarnok, amely jó akusztikával 
rendelkezik. Fantasztikus!” – örül 
Åke. Nincsenek kétségei. „Nem 
csak arról van szó, hogy kisebb a zaj. 
Lágyabb is, és nem érződik olyan 
bántónak, mint más sportcsarnokok-
ban, ahol korábban dolgoztam.”

A testnevelő tanár nem szeret 
fülvédő eszközt viselni. Åke azt 
mondja, ahhoz, hogy hallja, amit 
a diákok mondanak és utasításokat 
tudjon adni a rossz akusztikai kör-
nyezetben, testre szabott füldugót 

kellene hordani. De az iskola szá-
mára egy vagyonba kerülne ezeket 
megvásárolni az iskola hat testne-
velő tanára számára.

„Korlátozott a sportra felhasznál-
ható költségvetésünk, és nem sze-
retnénk ilyen nagy összeget elvon-
ni a tényleges sporttevékenységtől, 
amely a legfontosabb” – mondja. 

A Hagaskolan sportcsarnoka elég 
nagy a különböző labdajátékokhoz, 
például röplabdához vagy kézilab-
dához. A csarnok területe 23 x 43 
méter, a belmagasság pedig durván 
8 méter. 

Gunilla Eriksson, a sportokra és 
az egészséges életmódra nagy hang-
súlyt fektető Hagaskolan igazgató-
nője szerint most jobb a testnevelő 
tanárok és a tanulók munkakörnye-
zete.

Anders Westin akusztikai mérnök ele-
mezte a Hagaskolan sportcsarnoka 
akusztikai átalakításának szükségessé-
gét, majd ezt követően mérte az akuszti-
kai teljesítményt. Åke foglalja össze a 
tapasztaltakat:
 „Olyan, mintha nem is falakkal és 
mennyezettel határolt sportcsarnokban 
lennénk, hanem egy kültéri futballpá-
lyán. Az eredmény kiváló.”
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Építész

Hans Anders Kempe, Tema

Az Ecophon akusztikai rendszerei

Ecophon Super G™ Plus
Ecophon Modus™ S
Ecophon Wall Panel™ Super G
Ecophon Super G™ Dp XL

A problémát a teljes mennyezetet befedő akusztikus mennyezettel, valamint három falon a csarnok használóinak magasságáig 
elhelyezett fali hangelnyelőkkel oldották meg. Minden elem „A” kategóriás, azaz a legjobb hangelnyelési osztályba tartozik. 
Johan Berman, Daniel Jonsson és Åke Grundberg testnevelő tanárok nagyon elégedettek az új munkakörnyezetükkel.

A Hagaskolan új sportcsarnokának folyosói robusztus akusztikus mennyezetet kap-
tak, amelyet úgy terveztek, hogy az ellenálljon mindenféle ütésnek, lökésnek és 
egyéb kárnak, amely egy iskola folyosóján érheti. A mennyezetnek nekidobott lab-
dák, táskák és egyéb tárgyak csak nagyon nehezen tudnák elmozdítani vagy káro-
sítani az akusztikus mennyezetet. A panelek szilárdan a helyükön maradnak. A 
rugótartó keret használata ellenálló mennyezetet biztosít, valamint lehetővé teszi a 
panelek könnyű leszerelését vagy eltávolítását, amikor valamilyen munkát kell 
végezni az akusztikus mennyezet felett.
 Ezt a megoldást igen kedvelik az iskolai épületkezelők és a karbantartó személy-
zet.
 A mennyezetet elkészítő vállalkozó, a Sundisol tanácsára a tanácsi hatóságok és a 
sundsvalli Tema építésziroda az Ecophon Super G™ Dp XL akusztikus mennyezetet 
választotta a folyosókhoz. A rendszer 2400 mm hosszúságú elemekig áll rendelke-
zésre.

A svéd SS 25268 szabvány értelmében az „A” zajosztály kiváló akusztikai kör-
nyezetet jelent, míg a „B/C” a minimális akusztikai követelményeknek felel meg 
a Svéd Országos Építési és Tervezési Bizottság (Boverket) követelményei szerint. 
A mért eredmények jóval a fent említett zajosztályok alatt voltak. Talán ez az 
esettanulmány ösztönzőleg hat arra, hogy a jövőben felemeljék a sportcsarno-
kokra vonatkozó akusztikai szabvány küszöbértékét.

A Hagaskolan sportcsarnokában mért utánzengési idő,  
a svéd szabványokkal összevetveA folyosó akusztikus mennyezete nagy igénybevételnek  

van kitéve
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A mennyezeten és a falakon elhelyezett 
hangelnyelők akár 10 dB-lel is képesek 
csökkenteni a zajszintet. Ez az érzékelt 
zajszint felére csökkenését jelenti az 
adott helyiségben, és általában 
feleslegessé teszi fülvédő viselését. 
De számos más előnye is van…

A JÖVEDELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK AZ IPARÁG JAVÁRA SZOLGÁLNAK

A legjobb elnyelési osztály-
ba tartozó hangelnyelők és 
akusztikus mennyezetek 

választása mindig jövedelmező 
befektetés az ipari üzemekben. A 
személyzet hatékonyabban dolgozik 
és jobb a közérzete egy jobb akusz-
tikai környezetben, ahogyan azt szá-
mos felmérés mutatja. Az akusztikai 
környezet javítása növelheti a terme-
lékenységet, csökkentheti a betegség 
miatti hiányzást, sőt a munkahelyi 
balesetek kockázatát is.

Középpontban a hallás

Az olyan kemény felületek, mint pél-
dául padló, fal és mennyezet, visz-
szaverik a hangot, ezáltal növelve az 
általános zajszintet és a hangot min-
den irányba sugározva. Számos ipari 
alkalmazásban, a vendéglátásban és 
egyéb közös légterű helyszíneken a 
zajszint egészségtelen, és néha köz-
vetlenül károsítja a hallást. 

A fülvédő használatának 
megszüntetése

Még az olyan helyzetekben is, ahol 
a zajszint fizikailag nem káros, a zaj 

hozzájárul az emberi szervezetre 
negatív hatással lévő szorongáshoz 
és stresszhez. Az elektronikai ipar, a 
gyógyszeripar és a kórházak például 
ilyen munkahelyek.

Számos országban a munkaadók 
kötelesek biztosítani, hogy alkalma-
zottaik viseljenek fülvédőt, emellett 
85 dB(A) vagy afeletti ekvivalens 
zajkitettség esetén tervet is kell 
készíteniük a zaj csökkentésére. 
Más szóval a cél a fülvédő hasz-
nálatának megszüntetése, mivel 
a fülvédő kötelező használatának 
küszöbértéke 85 dB(A) értéken van 
megállapítva.

A hangelnyelés mindennek a 
lényege

Az ipari üzemek, vendéglátó-ipari 
konyhák és beltéri uszodák többsége 
hatalmas tér, nagy belmagassággal. 
Az utánzengési idő olyan hosszú is 
lehet, hogy már zavaróvá válik, és 
a hang a teremben oda-vissza jár, 
visszhang-hatást keltve és emelve 
az általános zajszintet. Ezért ajánlott 
a legjobb elnyelési teljesítményű 
hangelnyelők használata.

Egy akusztikus mennyezet, amely 

adott esetben fali hangelnyelőkkel 
van kiegészítve, akár 10 dB(A) 
értékkel is csökkentheti a zajszintet, 
ami a zajszint megfelezésének felel 
meg. A zaj gyakran a magas frekven-
ciatartományban van (1000–3000 
Hz), különösen az élelmiszeriparban 
és az italgyártásban. Ez az a frekven-
ciatartomány, amelyre a leginkább 
érzékeny a hallásunk.

Ha gyakorlati vagy műszaki okok-
ból nem lehetséges teljes akusztikus 
mennyezet telepítése, vannak alter-
natív megoldások is, fali elnyelők 
vagy mennyezeti lemezek formájá-
ban. Az üzemben felszerelt hatékony 
hangelnyelésnek van egy előnye. 

A személyzet 
hatékonyságának növelése 
és jobb üzleti teljesítmény

Tanulmányok kimutatták, hogy a jó 
akusztikai környezet csökkentheti a 
személyzet cserélődését és a beteg-
ség miatti hiányzást, valamint növeli 
az alkalmazottak munkahelyi telje-
sítményét, továbbá biztonságosabbá 
is teszi a munkahelyet. Az emberek 
sokkal jobban hallják a jelzéseket, 
szokatlan hangokat és figyelmezteté-
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seket, és sokkal könnyebben azono-
síthatják a hang forrását. A hatékony 
kommunikáció egyben kellemesebb 
munkahelyet is teremt.

Ezzel egy időben a vállalat hír-
neve és a róla kialakult kép is javul 
– erősebb lesz a márka és nő a hitele 
a munkahelyi környezet által tett 
kedvezőbb benyomás miatt. Az ügy-
felek és egyéb érintettek látogatá-
suk során „humánusabbnak” látják 
a vállalatot. Javulnak az üzleti lehe-
tőségek, és könnyebb lesz képzett 
munkaerőt felvenni.

A legjobb és leggazdaságosabb 
módszer, ha már az új helyszín terve-
zési szakaszában figyelembe veszik 
a jó teremakusztika követelményeit. 
A hangelnyelő megoldások későbbi 
hozzáadása bonyolultabb és drágább 
– bár lehetséges, és a zajos üzemek-
ben szükséges és jövedelmező is.

Meg kell felelni a higiéniai 
követelményeknek…

Számos vállalat gyárt olyan termé-
keket, amelyek esetében a gyártási 
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területen nagyon szigorú higiéniai 
szabályok vannak érvényben. Erre 
példa az élelmiszeripar, az italgyár-
tás és a gyógyszeripar, továbbá az 
elektronikai ipar és a vendéglátás. 

Ezeken a helyeken mindent tisz-
tán kell tartani, a nedves környe-
zetben pedig nem lehet semmilyen 
mikrobiológiai növekedés vagy kor-
rózió az építőanyagokon. Néha az 
is követelmény, hogy a levegő ne 
tartalmazzon idegen részeket.

… és biztosítani kell a 
hatékony hangelnyelést

Csak a rugalmas anyagok képe-
sek elnyelni a hangot, szemben a 
kemény, sima felületekkel, ame-
lyek sajnos visszaverik a hangot, 
de hagyományosan elterjedtek, 
mivel ezeket a legkönnyebb tisz-
tán tartani. 

Napjainkra szerencsére már van-
nak olyan akusztikus mennyeztek és 
hangelnyelők, amelyek kombinálják 
a két jellemzőt. 

A modern hangelnyelők felülete 

mosható, lepermetezhető és ellenálló 
a tisztítószerekkel és rovarirtó sze-
rekkel szemben, ugyanakkor áten-
gedik a hanghullámokat az alattuk 
fekvő elnyelő szerkezetbe.

Akusztikai rendszerek 
minden igényre

Olyan akusztikus mennyezetet kell 
választani, amely minden követel-
ménynek megfelel az adott alkal-
mazás alapján. A Ecophon Hygiene 
termékcsalád a termelő környezetek 
széles választékához kínál akuszti-
kai rendszereket. 

További információkat itt olvas-
hat: www.ecophon.com.

A munkahelyi balesetekkel kapcsolatos összes panasz 
75%-a a magas zajszintre vezethető vissza

Az Egyesült Királyság Egészségügyi és Biztonsági Minisztériuma 
(HSE) szerint az összes munkahelyi károsodással kapcsolatos 
panasz 75 százaléka zajkárral kapcsolatos. Ha a munkanap során 
valaki végig magas zajszintnek (nyolc órán keresztül ugyanakkora 
zajszintnek) van kitéve, az a halláskárosodás és fülzúgás igen 
magas kockázatával jár. Már 80 dB(A) szinten is jelentősen emel-
kedik a kockázat, és 85 dB(A) esetében nélkülözhetetlen fülvédő 
használata. Az élelmiszeriparban és az italgyártásban különösen 
magas a zajszint.
 A HSE által végzett felmérések azt mutatják, hogy az iparági 
ekvivalens zajszintek elérhetik akár a 95 dB(A) értéket is, ami a 
fülvédő használatát már szükségessé tevő 85 dB(A) szinthez képest 
az érzékelt hangintenzitás megduplázását jelenti.

Az italgyártás esetében a szállítószalagok, palackok és egyéb kemény csomagoló-
anyagok zörgése olyan zavaróan magas zajszintet eredményez, amely mind az 
egészség, mind a biztonság szempontjából káros. Az egyszerű tisztítással szembeni 
határozott igény azt jelentette, hogy az évek során a kemény anyagok lettek a meg-
határozók.
 Napjainkra már vannak olyan akusztikus mennyeztek és hangelnyelők, amelyek 
minden követelménynek megfelelnek.

Folytatás a következő oldalon
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Az akusztikai környezet gyakran a lista élére kerül, amikor arról kérdezik az alkal-
mazottakat, mely környezeti tényezőket tartják a leginkább zavarónak. Az élelmi-
szeripar sem kivétel – sőt, itt sok ember dolgozik ugyanabban a környezetben, és a 
zaj a terem minden részén hallható.
 A magasabb elnyelési osztályba tartozó akusztikus mennyezet, lehetőség szerint 
fali hangelnyelőkkel kiegészítve, elviselhető szintre csökkenti a zajt.

A vendéglátásban és az éttermek konyháiban a legzajosabb területek a mosogató, 
a zöldség-előkészítés és a főzés. A kemény padló, falak és mennyezet, kiegészítve a 
edények és serpenyők összeütődésével, magas zajszintet eredményez, amely 
zavarja a koncentrációt és az egyébként is hektikus környezetet még stresszesebbé 
teszi.
 Az akusztikus mennyezet és hangelnyelők helyes megválasztása úgy javítja a 
munkakörnyezetet, hogy közben a higiéniai követelményeknek való megfelelés sem 
sérül.

Stressz, megemelkedett vérnyomás, a párbeszédek nehezebb fenntartása, fáradt-
ság, hibák elkövetésének nagyobb kockázata: csak néhány példa a rossz akusztikai 
környezet hatásaira. Különösen az elektronikai iparágban – ahol a pontosság és a 
folyamat felügyelete a legfontosabb – a teremakusztika jelentős hatással van a 
hatékonyságra és a jövedelmezőségre.
 Ezért használja a hangelnyelő mennyezetet és falakat!

A gyógyszeripar egyike a legszigorúbban szabályozott gyártási környezeteknek.  
A gyártóknak bizonyítaniuk kell, hogy teljesítik a különböző hatóságok által előírt 
követelményeket olyan területeken, mint például a részecskekibocsátás és a higié-
nia.
 Jelenleg már rendelkezésre állnak olyan hangelnyelők, amelyek megfelelnek az 
elfogadott szabványoknak, tehát a zajos gyártási környezet már a múlté.

Olyan akusztikai rendszert válasszon, amely megfelel a speciális 
termelési igények szerinti szigorú higiéniai követelményeknek

Folytatás az előző oldalról
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Az Ecophon akusztikai rendszerei

Ecophon Hygiene Performance™ A

A mérési eredmények azt mutatják, hogy az 
épületben a zajszint az akusztikai intézkedések 
megtétele után 7 dB-lel csökkent. Az is látható, 
hogy a hang hamarabb elhal, ahogyan 
távolodunk a zaj forrásától, például a gépektől. 
Az intézkedések megtétele előtt a zaj az egyes 
távolságduplázások után mindössze 3 dB-lel 
csökkent. Az intézkedések megtétele után a 
zaj az egyes távolságduplázások után 6 dB-lel 
csökkent. Ez azt jelenti, hogy ha egy gép egy 
méteres távolságban 85 dB zajszintet okoz, 
akkor a zajszint 16 méteres távolságban a 
fejlesztések előtt 73 dB, a fejlesztések után 
pedig 61 dB lenne. Az egyes távolságduplá-
zásokra jutó 6 dB-es csökkenés nagyon jónak 
minősül, és összevethető azzal, ahogyan a zaj 
a szabadtérben halkul.

A jobb munkakörnyezet iránti hatá-
rozott elkötelezettség sikeres volt a 
Cémoi, Európa egyik legnagyobb 
kakaó-előállítója esetében. A vál-
lalat 300 alkalmazottja most új, 30 
ezer négyzetméteres munkahellyel 
rendelkezik a dél-franciaorszá-
gi Perpignanban, a spanyol határ 
közelében. A gyár régebbi részeinek 
felújítása azt is jelentette, hogy a 

„Cémoi de Perpignan” most min-

den ízében modern üzem, amely 
teljes mértékben képes kielégíteni 
a hatékony és ugyanakkor egészsé-
ges munkakörnyezettel kapcsolatos 
követelményeket.

Első osztályú elfogadás

Az üzemen belüli szigorú higiéniai 
követelmények ellenére megtalálták 
azt a megoldást, amely megfelelő 

A csokoládéóriás a higiéniai követelményeket  
hatékony hangelnyeléssel kombinálja

Stéphane Joubert, a „Cémoi de 
Perpignan” termékmenedzsere összefog-
lalja azokat a tényezőket, amelyek miatt 
az akusztikus mennyezeti rendszer mel-
lett döntöttek:

1.  Jó akusztikus környezet.

2.  A higiéniai követelményeknek megfe-
lelő felületi bevonat.

3.  Kellő ellenállás a nedvességelnyelés-
sel szemben és kellő szilárdság a meny-
nyezet takarítása során, mivel az 
akusztikus lapokat kapcsok rögzítik a 
helyükre.

4.  A mennyezet könnyű, csak korlátozott 
terhelést jelent az egyéb szerkezeti 
elemek tekintetében.

5.  A megoldás esztétikai szempontból 
nagyon vonzó.

6.  Könnyen integrálható az épület egyéb 
használati rendszereivel.

Modern csokoládégyártó üzem a lehető legjobb akusztikai környezettel, olyan gyártó alkalmazás-
ban, amely a higiénia magas szintjét követeli meg. A megoldás olyan teljes körű akusztikus mennye-
zeti rendszer alkalmazása volt, amely a legmagasabb elnyelési osztállyal, valamint könnyen tisztán 
tartható felülettel rendelkezik.

dB (A) 

Távolság a hangforrástól méterben

DL2 régi gyár  

DL2 új gyár  

Kivételesen jó akusztikai mérési eredmények:
a Cémoi régi és új gyára 

akusztikai környezetet biztosít – egy 
akusztikus mennyezeti rendszert, 
amelynek a felületén nem gyűlik 
össze a szennyeződés, könnyen tisz-
tán tartható és nem segíti elő a mik-
robák szaporodását. Az akusztikai 
környezetet teljes mértékben elfo-
gadták a hatékony hangelnyelésnek 
köszönhetően, amely kedvező hatás-
sal van az alkalmazottak hallására 
és kommunikációjára, valamint a 
környezet megfelel a modern élel-
miszeripari elvárásoknak is.

A vállalat tovább szeretne halad-
ni ezen az úton, és a tervek szerint 
a csoport tulajdonában lévő egyéb 
üzemekben is javítani fogják majd 
az akusztikai környezetet. A Cémoi francia vállalat, amelynek a törté-

nete a 19. századra nyúlik vissza, 
összesen 3 ezer alkalmazottjával 
Európa egyik legnagyobb csokolá-
dégyártója. A kilenc franciaországi 
gyár mellett a vállalat termelőegysé-
gekkel rendelkezik Elefántcsontpar-
ton, Németországban, az Egyesült 
Királyságban és Lengyelországban 
is. A családi vállalat kakaótermé-
keket szállít ipari felhasználásra, 
valamint saját márkaneve alatt is 
kiterjedt csokoládé-termékkínálattal 
rendelkezik.
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Vajon humánus szükségtelenül magas zajszintű 
helyen dolgoztatni az embereket és kockáztatni 
a hallásuk épségét – különösen most, hogy 
már ésszerű megoldások vannak erre  
a problémára?
 Az Oatly, a nem tejalapú „tejtermékeket” 
előállító vállalat egészségesebb és 
hatékonyabb munkahelyet hozott létre,  
ahol a fülvédő eszközök mára már csak  
rossz emlékek. A problémát a faltól falig 
felszerelt akusztikus mennyezet és a fali 
hangelnyelők oldották meg.

HOGYAN SZABADULJUNK MEG A FÜLVÉDŐ ESZKÖZÖKTŐL?

A Svédország déli részén 
működő élelmiszergyártó 
cég, az Oatly rájött, hogy 

csökkentenie kell a gyár gépei és 
szállítószalagjai által kibocsátott 
zajt. Az alkalmazottak panaszkodtak 
a csomagolóteremben tapasztalható 
magas zajszint miatt, és munka után 
nehezen tudtak lazítani és pihen-
ni. Egyesek az álmatlanság jeleit 
is mutatták. A fülvédő eszközök 
azonban akadályozták a kommu-
nikációt és biztonsági kockázatot 
jelentettek.

Faltól falig terjedő akusztikus 
mennyezet – az egyetlen 
helyes megoldás

„Megállapítottuk, hogy a hatékony 

hangelnyelés kellőképpen csökkenti 
majd a zajszintet” – meséli Benny 
Wraae, a gyár vezetője. „De számos 
alternatív hangelnyelő megoldás 
lehetősége is felmerült: mint például 
a mennyezetre felszerelt lemezek, 
térbe függesztett mennyezeti szige-
tek és a faltól falig terjedő akusztikus 
mennyezet, kiegészítve fali hangel-
nyelőkkel. Élelmiszergyártóként szi-
gorú higiéniai szabványoknak kell 
megfelelnünk. A hangelnyelőkön 
nem gyűlhet össze a szennyeződés, 
nem hullhatnak ki belőlük szálak, 
ellenállónak kell lenniük a baktéri-
umok szaporodásával szemben és 
tisztíthatónak kell lenniük.

„Ezért a faltól falig terjedő 
akusztikus mennyezetet találtuk az 
egyetlen helyes megoldásnak. A fali 

hangelnyelőkkel kombinálva egyben 
ez a megoldás biztosítja a legjobb 
akusztikai értékeket. Elfogadható 
zajszinteket értünk el, így nincs 
szükség a fülvédő eszközökre.”

Célkitűzés: 80 dB alatt

„Vagy még lejjebb” – teszi hozzá 
Benny, „a zajszintek a 80 dB(A)-es 
átlag alá estek vissza, a szint alá, 
amelytől kezdve a hallásra káros-
nak minősül a zaj. Ez volt a célunk. 
Tudunk még ezen javítani?”

Miután felszereltük a hangelnye-
lőket, megkértük az alkalmazottakat, 
hogy mondják el véleményüket az 
eredményekről. A válasz igen pozi-
tív volt. Az alkalmazottak most sok-
kal könnyebben tudnak egymással 

kommunikálni, és megkönnyebbülés 
számukra, hogy nem kell védőesz-
közt használniuk. A gépeket is köny-
nyebb meghallani és eldönteni az 
egyes zajok forrását. Végül, de nem 
utolsósorban az alkalmazottak már 
nem érzik magukat fáradtnak.
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A helyiség különösen zajos részei akusztikájának javítása érdekében tett kiegészítő 
intézkedés: a hosszú fal és a gépek közé fali hangelnyelőket szereltek fel. A hangel-
nyelőket fejmagasságban helyezték el és rácsra erősítették fel, hogy védjék őket a 
mechanikai sérüléstől. A hangelnyelők célja a fal és a gépek közötti többszörös visz-
szaverődés által okozott magas zajszint csökkentése.

„Micsoda megkönnyebbülés, hogy nem kell fülvédőt hordani. Nehéz volt és meghú-
zódott tőle a nyakam” – meséli Annika Engström Håkansson, az Oatly egyik gépke-
zelője.
 „Az alkalmazottak most egymással is sokkal egyszerűbben tudnak kommuni-
kálni” – teszi hozzá Benny Wraae, a gyár vezetője.

A faltól falig terjedő akusztikus mennyezet és a három fal egyes részein elhelyezett 
fali hangelnyelők a szükséges 5 dB-lel csökkentették a zajszintet, így el lehetett 
hagyni a fülvédőt.

Néhány spontán visszajelzés az alkalmazottaktól 
az akusztikai rendszer telepítését követően: 
•  Könnyebben lehet hallani, hogy mit mondunk
•  Könnyebb megállapítani, honnan jön a hang
•  Megkönnyebbülés, hogy nem kell fülvédőt 

használni
•  Kevésbé vagyok fáradt otthon, jobban alszom

Az Ecophon akusztikai rendszerei

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Advance™ Protection C3

80 dB: a halláskárosodás kockázata

A nemzetközi rendeletek értelmében a munkaadók kötelesek 
biztosítani, hogy alkalmazottaik viseljenek fülvédőt, emellett 85 
dB(A) vagy afeletti ekvivalens zajkitettség esetén akciótervet kell 
készíteniük a zaj csökkentésére. A kutatások azonban azt mutatják, 
hogy a halláskárosodás veszélye már 80 dB(A) érték mellett 
jelentősen növekszik. Ez nem kevésbé van így az élelmiszeriparban 
és az italgyártásban, ahol a zajszint igen magas, ezért ellenőrzés 
alatt kell tartani.

Folytatás a következő oldalon
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Tények az Oatly vállalattal kapcsolatban 

A dél-svédországi Landskrone közelében található Oatly szabadal-
maztatott zabitalon alapuló egészséges termékeket fejleszt, gyárt és 
értékesít.
 A termékek a Lundi Egyetemen folytatott kutatásokon alapulnak. 
1963-ban Arne Dahlkvist, az egyetem professzora fedezte fel a 
laktózintoleranciát okozó tényezőket. Az évek során munkatársaival 
és iparági szereplőkkel közösen Dahlkvist kifejlesztett egy techno-
lógiát, melynek segítségével a termékek a tejhez hasonló állagot 
nyernek, és ivásra és főzésre alkalmassá tehetők. 
 Az Oatly termékei népszerűek a tejcukor-érzékenységben 
szenvedők körében, és egyre nagyobb arányban keresik őket azok a 
fogyasztók is, akik növelni kívánják rostbevitelüket és egészségeseb-
ben szeretnének étkezni. Az Oatly közel 50 alkalmazottal rendelkezik 
és termékeit Európa nagy részén értékesíti. A vállalat a világ egyéb 
részein is folytatja tevékenységét, például Kína potenciálisan a sikeres 
piacok egyikévé válhat.

Az Oatly vállalatnál végrehajtott 
teremakusztikai mérések célja a 
zajszintben és a beszédértésben az 
üzemben az akusztika javítása után 
beállt változások objektív meghatá-
rozása. Az 1. táblázat mutatja a mért 
akusztikai paramétereket.

Az akusztikai fejlesztések 
előtti és utáni 
teremakusztikai mérések 
összefoglalása 

A 2. táblázat az 500 és 1000 Hz-
es oktávsáv esetében mért terem-
akusztikai értékek átlagát mutatja az 
akusztikai fejlesztések előtt és után. 
Az ISO 3382-1 szabvány szerint 
ezen oktávsávok átlagos mért érté-
ke alkalmas reprezentatív értékként 
való kezelésre. 

Eredmények 

A 2. táblázat mutatja, hogy az akusz-
tika javítását követően a helyiség 
zajszintje (általános zajszint) körül-
belül 5 dB-lel csökkent. A korábbi 
mérések szerint az általános zajszint 

a javítás előtt körülbelül 81–84 
dB(A) volt. A fejlesztést követően 
az általános zajszint körülbelül 77 
dB(A) értékre esett vissza, így a 
zajszint jóval a Svéd Munkakör-
nyezeti Hatóság (Arbetsmiljöverket) 
által meghatározott (AFS 2005:16) 
határérték alá csökkent. 

A beszédtisztasági értékek szin-
tén egyértelműen javulást mutatnak. 
Ennek a csökkenésnek az egyik oka 
a helyiségben tapasztalható úgyne-
vezett késleltetett visszaverődés 
csökkenése. Ez az utánzengési idők 
jelentős csökkenésében is megmu-
tatkozik.

A zajszint egyes gépek közelé-
ben még most is 80 dB(A) felett 
van. Ennek az az oka, hogy a zaj-
ban túlnyomó arányban a gépekből 
származó közvetlen zaj van jelen. A 
közvetlen zajra nincsenek hatással 
a mennyezeti és fali hangelnyelők. 
Ezeket közvetlenül a zajforrásnál 
tett változtatásokkal, például készü-
lékházak vagy ernyők telepítésével 
lehet ellenőrzés alatt tartani. 

Jellemző Mérés Javítás előtt Javítás után

Utánzengés EDT (s) 2,4 s 0,63 s

T20 (s) 2,4 s 0,62 s

Zajszintcsökkenés ΔL (dB) –2,4 s 5 dB

Beszédtisztaság C50 (dB) –2,9 dB 3,7 dB

D (%) 34% 70%

RASTI 0,47 (gyenge/
megfelelő)

0,70  
(jó)

Jellemző Mérés Meghatározás Definíció

Utánzengés EDT, T20 Korai elhalási  
idő (s), 
Utánzengési 
idő (s)

Méri a helyiségben az 
utánzengést (visszhan-
got). Minél rövidebb az 
utánzengési idő, annál hal-
kabb a zaj a helyiségben. 

Beszédtisz-
taság 

C50,
D, 
RASTI

Beszédtisztaság 
(dB),  
Definíció (%), 
RASTI

Az méri, milyen tisztán lehet 
érteni a beszédet a helyi-
ségben. Minél magasabb 
a mért érték, annál jobb a 
beszédtisztaság.

Zajszint Zajszintcsökkenés ΔL (dB) Azt mutatja meg, mennyivel 
csökkent a helyiség általá-
nos zajszintje.

1. táblázat

2. táblázat

Teremakusztikai mérések az Oatly-nál

Folytatás az előző oldalról

Fényképezte: Ole Jais

A Svéd Munkakörnyezeti Hatóság előírása 
szerint a munkaadóknak kockázatelemzést kell 
végezniük azon terhes nők esetében, akik olyan 
munkahelyen dolgoznak, ahol napi szinten 
körülbelül 85 dB(A) zajszintnek lehetnek kitéve. 
 Ez azt jelenti, hogy a terhes nők nem 
léphetnek be olyan munkakörnyezetbe, ahol 
szükséges fülvédő viselése, különösen a 
terhesség utolsó szakaszában (legkésőbb 
a terhesség 26. hetétől kezdve), amikor a 
magzat hallószervei fejlődnek. Továbbá 
a magas zajszint stresszt okozhat, ami 
fáradtsághoz és magas vérnyomáshoz 
vezethet és akadályozhatja a 
méhlepényben a véráramlást.
 E szabályok megszegése 
pénzbüntetéssel sújtható. Ezek 
a szabályok az EU-irányelveket 
(Európai Munkahelyi Biztonsági 
és Egészségvédelmi Ügynökség) 
követik. 

A terhes nőket nem lehet 
kitenni túlzott zajnak 
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Az Engelsviken Canning A/S 140 
éves családi múltra tekinthet vissza. 
Norvégia gyára mellett a vállalat 
2003 óta a dániai Skagen városában 
is rendelkezik egy üzemmel.

Különböző típusú kagylókonzer-
vek – fűrészes garnélarák, éti kagyló, 
vegyes kagyló, rákfarok és rákrudak 

– ezek az Engelsviken specialitásai, 
amelyeket a vállalat saját és nagy 
szupermarketek márkaneve alatt 
forgalmaz a skandináv és balti pia-
cokon. Az Engelsviken volt az első 
olyan európai vállalat, amely ezeket 
a terméktípusokat tartósítószer hoz-
záadása nélkül gyártotta.

„Ahhoz, hogy alkalmazottaink 
részére megfelelő munkakörnye-
zetet biztosítsunk, jó akusztikai kör-

nyezetre van szükség” – mondja 
Anders Jensen, a skageni gyár veze-
tője. „Általában a mennyezet a meg-
felelő hely a hatékony hangelnyelési 
termékek telepítésére, de az élelmi-
szereket kezelő iparágunkban elő-
írt szigorú higiéniai követelmények 
miatt a mennyezetnek alkalmasnak 
kell lennie a rendszeres mosásra és 
fertőtlenítőszeres öblítésre. Megta-
láltuk a megoldást, amely mindket-
tőre képes!”

A C4-es tartórács ellenáll a 
korróziónak

Korábban a gyárban a C3 korrózi-
ós osztálynak megfelelő rácsozatú 
akusztikus mennyezet volt – ami-
kor a vállalat a gyárba költözött, 
ez volt a legjobb elérhető rendszer. 
Végül a rácsozat egy része elkez-
dett korrodálódni, és a teljes rácso-
zatot lecseréltük egy C4-osztályú 
tartórácsra, amely a legmagasabb 
korrózió-ellenállósággal rendelke-
zik. A hangelnyelők még mindig 
jó állapotban voltak, ezért azokat 
visszaszereltük az új tartórácsra.

A mennyezet, amely mindent kibír

Az Ecophon akusztikus mennyezete

A termelésben:
Ecophon Hygiene Advance™ A C4
Az irodában: Ecophon Focus™ F

Vonzó gyár, vonzó helyen. Az Engelsviken Canning a dániai Skagenben található,  
a lehető legközelebb a tengerhez.

Az irodában is akusztikus mennyezet 
biztosítja a kellemes akusztikus környe-
zetet.

A higiénikus és hosszú élettartamú akusztikus mennyezettel szerelt vonzó belső 
kialakítás az élelmiszeripar egyik legjobban igénybe vett termelési környezete. A só 
és a magas páratartalom az erős tisztítószerekkel kombinálva komoly próba elé 
állítják a belső szerelvényeket. Az akusztikus mennyezet a C4 korróziós osztály 
követelményeinek megfelelő saválló, és az agresszív környezetnek való ellenállásra 
tervezett tartórácsra van felszerelve.

Fényképezte: Studio-e
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Nincs rozsda, nincs 
korrózió – akusztikus 
mennyezet, amely 
megfelel minden 
higiéniai 
követelménynek  
és sok-sok éven át  
végzi a feladatát.

AKUSZTIKUS MENNYEZETI RENDSZEREK ÉS AGRESSZÍV KÖRNYEZETEK

15 évvel az első akusztikus mennye-
zet telepítése után ismét meglátogat-
tuk az Abba Seafood vállalatot.

Az ECO-magazin már 1996-ban 
ellátogatott Kunghamnba, amely 
Svédország Bohuslän tengerparti 
tartományának Smögen elnevezé-
sű turistaparadicsomától mindössze 
egy kőhajításnyira van, hogy beszá-
moljon az Abba Seafood munkakör-
nyezetében kialakított új akusztikus 
mennyezetről. Göran Sjögren, az 
akkori ingatlanmenedzser így nyi-
latkozott:

„Az akusztikus mennyezet elnyeli 
a hangot és csökkenti a gépek okozta 
zajt. A személyzet tagjai jobban hall-
ják egymás hívásait és figyelmezte-
téseit, ami határozott javulást jelent 
a biztonság terén. Mindenki nagyon 
elégedett a mennyezettel, és a teljes 
munkakörnyezet egyértelműen jobb 
lett. A világítótestekből származó 
fényt a felfüggesztett fehér meny-
nyezet most visszaveri, és a fény a 
helyiség minden zugába elér. Esz-
tétikai szempontból olyan, mintha 
az éjszakából a nappalba léptünk 

volna át, most, hogy az összes cső-
vezeték és vezeték takarásba került. 
A mennyezet a helyiség nagy részét 
befedi, így jelentős hatással van a 
légkörre.”

A mennyezet, amely pénzt 
takarít meg

Göran Sjögren így folytatta:
„Ahol az új mennyezet van 

felfüggesztve, nem kell olyan gyak-
ran lemosást végeznünk, mivel nincs 
olyan terület, amelyen összegyűl-
hetne a por. Amikor mégis le kell 
mosnunk a mennyezetet, ez csak 
igen rövid ideig tart a sima, szeny-
nyeződéstaszító felületnek köszön-
hetően. Ezzel sok pénzt takarítunk 
meg.”

A halfeldolgozó iparág 
legnagyobb kihívása

Ismét az Abba Seafood kungshamni 
gyárában vagyunk, és közel 15 év 
után ismét Göran Sjögren a beszél-
getőtársunk. Mára már nyugdíjba 

Az újonnan telepített akusztikus mennyezet 
a nagy gyártócsarnokban, 1996-ban…

… és ugyanaz a mennyezet 2010-ben.

„Olyan volt, mintha új munka-
helyre mentem volna, amikor 
felszerelték a hangelnyelőket”  
– meséli Lars Johansson, az Abba Seafood 
akkori művezetője.
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ment, de nem akarja teljesen abba-
hagyni a munkát, így hetente egy 
nap utódját, Jan Perssont segíti. 
Megkérdezzük tőle, az évek során 
hogyan vált be az akusztikus meny-
nyezet.

„Jól, sőt azt mondanám, még job-
ban, mint vártam” – foglalja össze 
Göran. „Maguk a hangelnyelők 
többnyire épek, és a nagy gyártó-
csarnokban nem sok dolgunk volt 
a mennyezettel. A gyár bizonyos 
helyein azonban le kellett cserél-
nünk a mennyezetet, mert a tartó-
szerkezete korrodálódott.”

„A halfeldolgozó iparág talán az 
egyik legagresszívebb környezet 
az építőanyagok számára” – teszi 

hozzá Jan Persson, az üzem jelen-
legi vezetője. „A legnagyobb prob-
lémát a dobozolási folyamat során 
használt ecet és só jelenti, amely 
finom permetet képez a levegőben, 
továbbá erős tisztítószereket haszná-
lunk a mennyezet tisztításához. Ez 
a kombináció átjut a tartórács védő 
festékrétegén, így az út nyitva áll a 
korrózió előtt.”

„Létfontosságú, hogy folyama-
tosan nyomon kövessük az épület 
sérülékeny területeit, mivel ezeket 
nehéz tisztán tartani, és fennáll a 
mikroorganizmusok elszaporodásá-
nak veszélye és a szennyezőanyag-
ok bejuthatnak a heringtartályokba 
– magyarázza Jan Persson. „Ezért 

időről időre ki kellett cserélnünk a 
tartórácsot és a mennyezeti panele-
ket bizonyos területeken, különösen 
ott, ahol a mennyezet alacsonyab-
ban van, vagy a gépek magasabbak, 
és a gyártási folyamat során kijutó 
permet eléri a tartórácsot. Emiatt le 
kell állítani a termelést, és ez pénz-
be kerül!”

C4 korróziós osztály = 
saválló acél

Sokéves tapasztalat után az 
Ecophon megtalálta a hosszú távú 
megoldást olyan akusztikus meny-
nyezetekhez, amelyeknek az élelmi-
szeripar legagresszívabb környezete-

iben kell helyt állniuk. Az Ecophon 
Hygiene Advance™ C4 rendszeré-
ben minden egyes csavar, kapocs 
és egyéb összetevő a C4 korróziós 
osztály követelményeinek megfelelő 
homogén, saválló acélból (INOX) 
készül. Az újonnan kifejlesztett, 
simább és tartósabb felületű hangel-
nyelőkkel kombinálva kiiktatódnak 
a lánc gyenge láncszemei.

Az Ecophon Hygiene Advance™ 
C4 olyan akusztikus mennyezeti 
rendszer, amely sok éven át kitart, 
minimális karbantartással, váratlan 
vagy drága meglepetések nélkül.

A gyár korábbi vezetője Göran Sjögren és utódja, Jan Persson a belső szerelvények 
fontosságáról beszélnek a halfeldolgozó iparág higiéniai követelményeinek betartá-
sában.

Az Ecophon akusztikai rendszere

Ecophon Hygiene Advance™ C3

Tények: Abba Seafood

Az Abba Seafood AB körülbelül 
350 alkalmazottal rendelkezik és 
Svédország legnagyobb tengeriélelmi-
szer-szállítója. Termékkínálatuk része 
a marinált hering, a pácolt hering, 
a szardella, a halikra, a pástétom, 
a hallabdák, a tonhal, az éti kagyló 
és a kagyló. A gyártás a vállalat 
kungshamni gyáraiban történik, Svédország nyugati partján. Az 
Abba Seafood AB a tőzsdén jegyzett Orkla norvégiai csoport része.
 Az MSC* és KRAV ökocímkével rendelkező termékei széles köré-
nek, valamint a WWF halászai útmutatójában a vörös listán szereplő 
fajok értékesítése visszautasításának köszönhetően az Abba Seafood 
megkapta a WWF Green Fish díját.
 Az Abba Seafood tanúsítva van a British Retail Consortium (brit 
kiskereskedelmi konzorcium) beszállítóértékelési szabványai szerint, 
amely olyan termékek beszállítóira vonatkozik, amely termékeket a 
kiskereskedő a saját márkaneve alatt értékesít azzal a céllal, hogy 
védje a kiskereskedő fogyasztóit, illetve biztosítsa bizonyos hatóságok 
előírásainak betartását. Különös hangsúlyt fektetnek a kockázatelem-
zésre és a termelés higiéniájának rendszeres ellenőrzésére.

*A MSC (Marine Stewardship Council, Tengergazdálkodási Tanács) 
ökocímke garantálja, hogy az adott termék megfelelő gazdálkodás 
alatt álló halállományból származik és nem járul hozzá a túlhalászás 
környezeti problémájához. A KRAV ökocímke Svédország legismer-
tebb szimbóluma az organikus előállítású élelmiszerekre.

Akusztikus mennyezet korrodált tartó-
ráccsal. A homogén saválló acélból 
készült tartórács ellenállt volna.

Az új Ecophon Connect™ C4 tartórács-
csal a mennyezet még mindig jó álla-
potban lenne.
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„Az új központi konyha megtervezése 
előtt számos látogatást tettünk hasonló 
létesítményekbe” – meséli Jürgen 
Busack, építész. „Ami megdöbbentett 
minket, az a konyha szörnyű 
akusztikai környezete és magas 
zajszintje volt. Meggyőződésünk volt, 
hogy lehetséges ennél humánusabb 
munkakörnyezet létrehozása, ha 
komolyan vesszük a 
teremakusztikát.”

ÉPÍTÉSZ, AKI KOMOLYAN VESZI AZ AKUSZTIKAI KÖRNYEZETET

A Hamburgtól északra található 
Rickling pszichiátriai kórház 
modern konyhája naponta 

3600 adag ételt készít.
A széles körben elfogadott „nor-

mál megoldás” kemény felületű 
álmennyezet telepítése lett volna, 
melynek felületét lehet takarítani. 
A fémből készült eszközök és ser-
penyők a padló, a falak és a meny-
nyezet kemény felületeivel együtt 
azonban mindig reménytelenül 
zajos, stresszes munkakörnyezet-
hez vezetnek.

Nincs kompromisszum a 
teremakusztika terén

Szerencsére Jürgen Busack építész 
megtalálta a megoldást a zaj prob-
lémájára egy hatékony, hangelnye-

lő akusztikus mennyezet formájá-
ban, amely megfelel a vonatkozó 
higiéniai előírásoknak. A titok az 
akusztikus mennyezet azon képes-
ségében rejlik, hogy képes átenged-
ni a hanghullámokat a hangelnyelő 
anyag hátsó rétegébe.

Ugyanakkor a sima felület taszítja 
a szennyeződést és a zsírt, és bírja 
a rendszeres, fertőtlenítős lemosást, 
sőt a permetezéses mosást is. A felü-
let ezen kívül akadályozza a bakté-
riumok szaporodását, ami nagyon 
fontos az olyan környezetekben, 
ahol élelmiszert kezelnek. A ned-
vességgel és vegyszerekkel szem-
ben ellenálló robusztus tartóráccsal 
kombinálva az eredmény egy olyan 
akusztikus mennyezet, amely még 
sok éven át ellátja a feladatát. 

„Érdemes volt egy kis extra erő-

feszítést tennünk, hogy kényelme-
sebbé tegyük 60 alkalmazottunk 
életét” – mondja Ralf Lenschow, 
aki a Rickling Kórház közétkezte-
tési feladatait irányítja. „Elképesz-
tő, milyen csendes; még akkor is, 
amikor a konyhában nagy a sürgés-
forgás. Azt hiszen, ez szokatlan egy 
ilyen méretű konyha esetében.”

A közétkeztetési konyha nem-
csak a Rickling Kórház élelmezé-
séről gondoskodik. A konyha saját 
EU-tanúsítvánnyal rendelkező vágó-
hídjáról származó húsárut itt készí-
tik elő és bontják fel, és a konyha 
saját pékségéből származó kenyeret 
a terület más intézményei számá-
ra is szállítják. Az összesen 2700 
négyzetméter területet akusztikus 
mennyezeti panelekkel és hangel-
nyelőkkel látták el. 

„A konyhai környezetekre jellemző zaj 
nagyon meglepett, amikor ilyen létesít-
ményeket látogattam. Ez túl magas zaj-
szintet jelent az alkalmazottak számára. 
A hatékony akusztikus mennyezetek és 
hangelnyelők nagy változást hoztak a 
Rickling központi konyhájának akuszti-
kai környezetében” – foglalja össze 
Jürgen Busack meggyőződéssel. 



27

A Rickling központi konyhájának helyt adó dísztelen téglaépület jól illik a környeze-
tébe.

Az ételek elkészítésére szolgáló nagy élelmezési terület felett a legmagasabb elnye-
lési osztályú, folyamatos akusztikus mennyezet található. 

A mennyezet folyamatos hangelnyelő paneleit itt függőleges helyzetű hangelnyelő 
lemezekkel kombinálták. A mosogató körüli terület egyébként igen hangos környe-
zetnek számít.

Még a konyha saját vágóhídja is rendelkezik akusztikus mennyezettel. 

Építész

Busack+Göb

Az Ecophon akusztikai rendszerei

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Protec™ Baffle C3
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A dél-svédországi Helsingborgban található 
Elineberg iskola átalakításon ment keresztül. 
A régi és unalmas kinézetű hely most 
világos és modern, miközben az 
energiafogyasztás a felére csökkent. 
Ugyanakkor jelentősen javult a tanárok 
és diákok akusztikai környezete.

A MENNYEZET SZEREPE A FÉNY ÉS A HANG ELOSZLÁSÁBAN

„Az iskola vezetőiként sikerült elér-
ni az energiafogyasztás csökkentésé-
re vonatkozó célunkat, mivel a vilá-
gításra használt energiát 50%-kal 
csökkentettük” – nyilatkozta Thomas 
Augustsson, a Kärnfastigheter városi 
ingatlankezelő vállalat ingatlanke-
zelője. A megtakarítás nagy része 
a fehér mennyezetnek köszönhető, 
amely a hely egészében visszatük-
rözi és szétszórja a fényt. Mindezt 
kombináltuk a hatékonyan irányított 
mennyezetvilágítókkal. Az egységes 
világítás az egész helyet rugalma-
sabbá teszi, és az egyes terek újból 
és újból átalakíthatók a különböző 
igények kielégítésére. A belső kiala-
kítás is intelligensebb és vonzóbb, 
mint korábban.

Minta a jövőbeni 
felújításokhoz

Jobb akusztika, jobb világítás, ala-
csonyabb energiafogyasztás, vala-
mint vonzóbb és hatékonyabb mun-
kakörnyezet – ezek a legnagyobb 
előnyök Thomas Augustsson szerint. 

Az iskola új belső kialakítása pél-
daként szolgálhat az önkormányzat 
területén lévő iskolák jövőbeni fel-
újításához.

A iskola új ruhája

Az 1960-as években épült Elineberg 
iskolát az évek során többször is 
felújították. Most az iskola meg-
felel a modern oktatási követelmé-
nyeknek. Az iskolán belül minden 
helyszín – a tantermek, a folyosók, 
a személyzeti szobák, csarnokok 
és lépcsőházak – ugyanazt a kiváló 
minőséget képviselik. Jól megvilágí-
tottak, jó az akusztikai környezetük, 
és az esztétikai rendbetétel mindenki 
számára vonzó munkahellyé tette 
az iskolát.

Anita Olsson, az iskola gondno-
ka, aki a kezdetektől fogva segített 
a projekt irányításában, nevetve 
fogadja az ECO-magazin hívását.

„Korábban olyan volt, mintha 
valaki szalmát ragasztott volna a 
tantermek mennyezetére. Régi és 
unalmas kinézetük volt. Most már 

több fény van a tantermekben, még 
akkor is, amikor ki van kapcsolva 
a világítás, mert elegendő fény van 
odakint. A mennyezeti felületek 
betükrözik a napfényt a termekbe. 
Korábban egész nap fel volt kap-
csolva a világítás.”

A felújítás végrehajtása óta 
sokan számoltak be Anitának pozi-
tív tapasztalataikról, és Anita úgy 
érzi, hogy az iskola „kellemesebb, 
levegősebb, melegebb, ragyogóbb 
és modernebb” lett.

Jobb akusztikai környezet 
mindenkinek

Speciális figyelmet szenteltek az öt 
tanteremnek. A gondosan megvá-
lasztott világítás mellett extra vas-
tag hangelnyelők segítségével olyan 
akusztikus mennyezetet alakítottak 
ki, amely kiváló teljesítményt nyújt 
az alacsonyabb frekvenciájú hangok 
elnyelésénél. Ez különösen fontos a 
halláskárosultak számára. Az ered-
mény egy olyan akusztikai megol-
dás, amely mindenkinek a hasznára 

válik, és a tanulók és a tanárok job-
ban hallják egymást.

Az együttműködés előnyei

Az Elineberg iskola új munkakör-
nyezete az iskolák környezete szem-
pontjából két legfontosabb terület 
– a világítás és a hang – szakértői 
közötti együttműködés eredménye. 
Az Ecophon az akusztikus mennye-
zetek olyan választékát fejlesztette 
ki, amelyek bevonata vakítás nélkül 
veri vissza és oszlatja el a napfény 
és a természetes világítás fényét a 
helyiségben. A világításban szakértő 
Ecolux pedig közvetett világításra 
szolgáló hatékony világítótestek 
választékát és a közvetlen világí-
tótestek kiegészítő választékát biz-
tosította.

A világítás és a hangszigetelés 
e szakértőinek együttműködése jó 
példa arra, miként lehet a jó terem-
akusztikát hatékony világítási kör-
nyezettel kombinálni.
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Előtte. A korlátozott hangelnyelő 
képességgel rendelkező és a fényt a 
térben nem hatékonyan visszatükröző 
fagyapot mennyezeten elhelyezett 
direkt világítású fénycsövek.

„Sokkal több a fény és az akusztikai környezet is jobb, mint korábban” – magyarázza Frida Wirén, aki a képen éppen a hetedikeseknek tart órát. 
Az akusztikus mennyezet a jobb oldali fali hangelnyelőkkel kombinálva ideális körülményeket teremt a kommunikációhoz és a beszédértéshez.

Utána. Jelentős a változás. A mennye-
zetvilágítók egységesen oszlatják el a 
fényt a tanteremben az akusztikus 
mennyezet azon képességének köszön-
hetően, hogy vakítás nélkül tükrözi visz-
sza a fényt. A mennyezet a legmaga-
sabb elnyelési osztálynak, az A-osztály-
nak felel meg, ami megkönnyíti a 
hatékony kommunikációt és mindenki 
számára lehetővé teszi, hogy jobban 
hallja a többieket.

„A régi, 60-as évekbeli épületet modern 
iskolává varázsolták” – mondja Anita 
Olsson, az iskola gondnoka. „Micsoda 
különbség!”

Az Ecophon akusztikai rendszere

Ecophon Master™ A  
és Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Wall Panel™



Vertical reality
with Ecophon Focus™ Fixiform

90°
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Megérkezett az Ecophon Focus 
Fixiform™ terméke, a régóta várt 
megoldás a többszintes álmeny-
nyezetek kialakításához, amelyek 
optimális hangelnyelést és vonzó 
megjelenést biztosítanak.

Mostanáig az akusztikus meny-
nyezetek különböző szintjei és a 
függőleges síkok találkozásai esz-
tétikai szempontból nem voltak 

vonzók a különböző felületi anya-
gok és sarokmegoldások miatt. Ez 
rontotta a helyiség akusztikáját is, 
mivel a különböző szintek közötti 
csatlakozások általában nem rendel-
keztek hangelnyelő tulajdonsággal. 
Az Ecophon Fixiform™ terméket 
úgy alakítottuk ki, hogy integrálható 
legyen a meglévő Ecophon akuszti-
kus mennyezeti rendszerekhez.

Intelligens és vonzó csatlakozás  
a mennyezeti szintek között

Az Ecophon Fixiform™ könnyedén hajlítható, hogy illeszkedjen a különböző szintű 
akusztikus mennyezetek által bezárt szöghöz.

Rugalmas, vonzó és elegáns megoldás a mennyezetek szintváltozásainak, valamint a csúnya csövek és vezetékek eltakarására, 
ahogy az a Svenska Finans & Försäkringsteamet fogadóterületén is történt. A hangelnyelő Ecophon Fixiform™ terméket itt egy 
teljes Ecophon Fokus™ Ds akusztikus mennyezettel integrálták, mindent ugyanarra a tartórácsra felszerelve. A Svenska Finans & 
Försäkringsteamet független biztosítási brókercég; központja a svédországi Helsingborgban van. A biztosítási brókercég olyan 
vállalatokat és egyéneket szolgál ki, akik pénzügyi, biztosítási és megtakarítási igényeikre keresnek megoldást.

„Számomra, mivel az időm nagy részét 
itt töltöm a recepción, nagyszerű, hogy 
ilyen vonzó és csendes környezetben 
dolgozhatok. És az egészben az a leg-
jobb, hogy a ronda csővezetékeket most 
már elrejti a mennyezet” – mondja el 
Ann-Charlotte Snygg, brókerasszisztens.

Szabványosított összetevői révén 
egységes csatlakozást tesz lehetővé 
a különböző szintek között. Ezek az 
akusztikai panelek ugyanolyan felü-
lettel rendelkeznek, mint az akusz-
tikus mennyezet többi része, garan-
tálva ezáltal a homogén megjelenést, 
szép sarkokat és profilokat.

Az Ecophon Fixiform™ a meny-
nyezetet felszerelő vállalkozó dol-
gát is megkönnyíti. A használatra 
készen kapható függőleges elemeket 
lapos csomagban szállítjuk, könnye-
dén behajlíthatók 90 fokos szögbe, 
azaz csak a helyükre kell illeszteni 
és rögzíteni kell őket. A mennyezet 
teljes felülete hangelnyelő, amely 
nagy előny a különböző belmagas-
ságokból összeálló közös légterű 
helyiségekben, ahol szükség van a 
jó akusztikai környezetre.
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Különböző kutatások és tanulmá-
nyok kimutatták, hogy az akusz-
tikai környezet létfontosságú sze-
repet játszik abban, hogyan érzik 
magukat a betegek és a személyzet 
a kórházakban és más egészségügyi 
intézményekben. A hatékony hang-
elnyelés és hangszigetelés nagyban 
hozzájárul a személyzet jóllétéhez. 
A betegek jobban alszanak, keve-
sebb stressz éri őket, ami csökkenti 
a kezelés idejét és költségeit. A jó 
akusztikai környezet a személyes 
szféra és a biztonság megőrzéséhez 
is hozzájárul.

Könnyebb a jó akusztikai 
környezet kialakítása

Mit is értünk valójában a „jó” akusz-
tikai környezet alatt, és hogyan lehet 
megvalósítani? Az ingatlankezelők 
és ügyfelek mostantól segítségül 
hívhatják a Sound Guide útmuta-
tót, amely elmagyarázza, mire kell 
törekedni és milyen igényeket kell 
meghatározni az egészségügyi intéz-
mények építésekor és felújításakor. 
A cél, hogy könnyebben kialakítható 
legyen a jó akusztikai környezet 
az egészségügyi létesítmény összes 
használója számára.

Lars Johansson, a Locum ingat-
lankezelő vállalat funkciótervezője 
korábban kért egy ellenőrzőlistát, 
hogy segítségére legyen egy adott 
projekt megfelelő akusztikai köve-
telményeinek meghatározásában. Az 

Ecophon a Locum vállalattal együtt-
működésben létrehozta a Sound 
Guide útmutatót. 

„Meggyőződésem, hogy az egész-
ségügyi létesítményeket tervezők 
közül mindenki úgy találja majd, 
hogy ez az eszköz világosabbá és 
egyszerűbbé teszi a kórházi tevé-
kenységekhez kapcsolódó, zajjal 
kapcsolatos kérdések megoldását” 

– nyilatkozta Katrin Bergmark, az 
Ecophon koncepciófejlesztője. Az 
olyan akusztikai szakkifejezések, 
mint például az utánzengési idő, az 
ekvivalens zajszint és a hangelnye-
lési együttható egyébként félreértést 
okozhatnak.”

A Sound Guide útmutató célja, 
hogy támogatást nyújtson az ügyfél 
számára a korai tervezési szakasztól 
kezdve, amikor a projektcsapat meg-
tárgyalja az akusztikai kérdéseket. 
Így az ügyfél egyszerűbben elma-
gyarázhatja elvárásait az építészek-
nek, az akusztikai tanácsadóknak és 
az építési vállalkozóknak. A Sound 
Guide útmutató tartalmaz tanácso-
kat a szoba- és teremakusztikával, 
valamint a légi hangszigetelésekkel 
kapcsolatban is.

Válasz a kérdésekre

A Sound Guide útmutató az akuszti-
kai környezet különböző szempont-
jaival kapcsolatos számos kérdést 
tartalmaz. Szükségük van a bete-
geknek nyugalomra és csendre? Az 

emberek sok időt töltenek majd a 
helyszínen? Mennyi zavaró zaj vár-
ható? Az ezekre és egyéb kérdésekre 
adott válaszok alkotják az alapját a 
prioritások meghatározásának.

Az ezekre adott válasz alapján 
a Sound Guide útmutató tanácsot 
ad arra vonatkozóan, hogy melyik 
akusztikai szempontot kell a leg-
fontosabbként figyelembe venni 
az egyes felhasználási területeken. 
Szükség van alacsony zajszintre, 
rövid ideig tartó hangterjedésre vagy 
jó beszédtisztaságra? A Sound Guide 
útmutató a helyiségek akusztikai ter-
vezéséhez és tanácsokat ad.

Útmutatás az adott 
felhasználási célhoz

A Sound Guide útmutató csak egy 
azon együttműködések közül, ame-
lyek segíthetnek a jó akusztikai kör-
nyezet követelményeinek meghatá-
rozásában. Az Ön és felhasználási 
célja számára legmegfelelőbb esz-
köz azonosításához lépjen kapcso-
latba az Ecophon vállalattal.

Ígérjük, hogy nem fogja meg-
bánni.

Sound Guide – segítség a megfelelő 
akusztikai környezet kialakításához

„A legtöbbünk a Sound Guide útmutatót 
a bérlőkkel, orvosokkal és nővérekkel 
közösen használja majd, amikor meg-
tervezzük az egészségügyi létesítmény 
építését és felújítását” – fejti ki Lars 
Johansson, a Locum funkciótervezője.
 „A hozzánk hasonló amatőr akuszti-
kai szakemberek kicsit nehezen tudják 
értelmezni a beltéri akusztikai követel-
ményekre vonatkozó irányelveket és 
szabályozásokat. A Sound Guide útmu-
tató ebben van segítségünkre.”

„Nem szabad elfeledkeznünk azokról, akik majd használni fogják ezeket a helyisé-
geket” – mondja Katrin Bergmark, az Ecophon egészségügyi környezetekért felelős 
koncepciófejlesztője. „Figyelembe kell vennünk, hogy kik ezek az emberek és mit 
fognak csinálni az adott helyiségekben.
 A Sound Guide útmutató kérdéseinek megválaszolásával az ingatlankezelők vagy 
ügyfelek képet kaphatnak arról, mit várunk el az akusztikai környezettől.”

Mit várjunk el az akusztikai környezettől, mire törekedjünk és milyen követelmé-
nyek meghatározása ésszerű az adott környezetben? A Sound Guide útmutató segít 
e kérdések megválaszolásában.

Fényképezte: Nicklas RudfellFényképezte: Peter Lindström

A Locum AB Svédország vezető ingatlankezelő vállalata, 
amely Stockholm megyében közel 2,1 millió négyzetméteres 
ingatlanportfólióval rendelkezik. A bérlők többsége a megyei 
ápolási létesítmények közül kerül ki. A Locum AB a Stockholm 
Megyei Tanács tulajdonában van.
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Előtte:
„Amikor sok ember gyűlik össze, olyan 
hangzavar alakul ki, hogy az ember még a 
mellette állóval sem tud beszélgetni.”
 „A lehető legkevesebb időt töltöm ott.”

Utána:
„Most már egyáltalán nincs visszhang. 
Egyszerre többen is beszélhetnek a szoba 
különböző részein, és ez mégsem válik 
zavaróvá a munkában.”

VÉGRE EGY HELY, AHOL PIHENHETÜNK

A sürgősségi osztály személy-
zetét kértük meg, hogy vála-
szoljon néhány kérdésre a 

hangelnyelők felszerelése előtt és 
után. Az eredmények megdöbben-
tőek voltak.

Az dél-svédországi Landskrona 
általános kórházban az étkezéshez, 
kávézáshoz és megbeszélésekhez 
szánt, újonnan épült szobája akusz-
tikai környezetével kapcsolatban 
rengeteg volt a panasz. Valamit 
tenni kellett. Néhány, viszonylag 
egyszerű lépéssel a szobát a zajos 

káosz állapotából olyan hellyé ala-
kítottuk át, ahol az emberek a nehéz 
műszakok között beszélgethetnek és 
lazíthatnak.

Folyamatos akusztikus mennye-
zetet és az egyik falra fali hangel-
nyelőket szereltünk fel. Mindössze 
ennyi kellett ahhoz, hogy megadjuk 
a nővéreknek, segédnővéreknek és 
orvosoknak a hőn áhított pihenőhe-
lyet! Ahol egyszerre 20–25 ember 
tartózkodik a szobában, nyilvánvaló, 
hogy nagyon fontos az akusztikai 
környezet.

Az akusztika javításának igazo-
lására megmértük a szoba akuszti-
kai tulajdonságait, és azt találtuk, 
hogy a zajszint 7 dB-lel csökkent, 
ami jelentős javulásnak számít. Az 
akusztikai teljesítménnyel kapcso-
latos másik mérés a beszédtisztaság-
ra irányult, melynek során a szoba 
korai és késői visszavert hangjainak 
szintjét vetettük össze. A korai visz-
szaverődések segítenek a hallgatók-
nak világosan megérteni az elhang-
zottakat, míg a késői visszaverődé-
sek rontják a beszédtisztaságot. A 

beszédtisztasággal kapcsolatban is 
azt találtuk, hogy jelentősen javult, 
és ezt mutatták a személyzetnek a 
kérdőívre adott válaszai is.
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A benyomások a változtatások előtt…

„Annyira visszhangzik, hogy ha az ember a szoba közepére ül, semmilyen társal-
gást nem tud folytatni, mert a hang csak ugrál körbe a szobában.”

„Rövidebb szüneteket tartottam és ügyeltem, hogy ne akkor menjek ebédelni, ami-
kor a többiek.”

„Néha vissza kell kérdeznem az elhangzottakra.”

„Amikor sok ember gyűlik össze, olyan hangzavar alakul ki, hogy az ember még a 
mellette állóval sem tud beszélgetni.”

„A lehető legkevesebb időt töltöm ott.”

…és miután telepítettük a hangelnyelőket:

„A környezet sokkal csendesebb; úgy érzem, jobban tudok lazítani a szobában.”

„Nehézség nélkül tudunk egymással beszélgetni.”

„Most kisebb a háttérzaj, amikor sok ember van a szobában.”

„Most már egyáltalán nincs visszhang. Egyszerre többen is beszélhetnek a szoba 
különböző részein, és ez mégsem válik zavaróvá a munkában.”

Room Acoustic Comfort™ – az akusztikai környezettel kapcsolatos 
igények megvalósításához szükséges létfontosságú paraméterek

A Room Acoustic Comfort™ olyan 
akusztikai koncepció, amely a helyi-
ségben tartózkodó emberek közötti 
interakción alapul, és ez a tevékeny-
ség támogatja az akusztikai környe-
zet a végfelhasználó igényei szerinti 
tervezésének optimalizálását. Figye-
lembe veszi, hogy ki van a helyi-
ségben, milyen alakú a helyiség, 
és milyen tevékenységet folytatnak 
az ott lévők, majd megoldásokat 
kínál a kívánt akusztikai kényelem 
megteremtésére.

Négy leíró elem segítségével 
lehet meghatározni a helyiségben 
tartózkodók szubjektív akusztikai 
élményét:

• Elhalás a térben
• Tisztaság

• Hangerősség
• Utánrezgés

A helyiségtől függően bizonyos leíró 
elemek létfontosságúak a helyiség 
céljának támogatásához.

A személyzeti szoba esetében az 
akusztikai beavatkozások megtétele 
után a személyzet által adott vissza-
jelzés alapján a hangerősség és a 
tisztaság tűnt a legfontosabbnak.

Az akusztikai anyagok megvá-
lasztása és a hangelnyelők elhelye-
zése létfontosságú az optimális ered-
mény eléréséhez. Az alkalmazott 
akusztikai paraméterek, G (hang-
erősség), illetve C50 (tisztaság) és 
az elért értékek jó referenciaként 
szolgálnak más projektekhez.

Az elégedett személyzet véleménye a változtatások előtt és után

Folytatás a következő oldalon
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Az akusztikai környezet jónak tűnik, 
amikor csak néhány ember van 

a szobában.

Egyáltalán nem értek egyet 1

Előtte Utána Előtte Utána

A zajszint akkor is megfelelőnek 
tűnik, amikor egyszerre több 

ember van a szobában.

Milyen mértékben ért egyet a fenti állításokkal?

Előtte Utána Előtte Utána

Könnyen tudok beszélgetni a 
munkatársammal, még akkor is, ha szobában 

ugyanakkor más beszélgetések is zajlanak.

Könnyebb megérteni, hogy 
mit mondunk, amikor többen veszünk 

részt egy társalgásban.

2 3 4 5 Teljes mértékben egyet értek

A bal oldali fényképen látható a szoba 
akusztikus mennyezete, a jobb oldali 
fényképen pedig a fali hangelnyelők – 
mindegyikük a legmagasabb, A-osztá-
lyú hangelnyelő képességgel rendelke-
zik, ami szintén hozzájárult a fantaszti-
kus eredményekhez.

A változtatás előtt a személyzet úgy érezte, hogy az akusztikai 
környezet viszonylag jó volt, amikor csak kevesen voltak a 
szobában, de ha többen voltak a szobában, az akusztikai kör-
nyezet már nem volt jó. A változtatás után sokan jelentősen 
elégedettebbek az akusztikai környezettel, még akkor is, ha 
egyszerre sokan vannak a szobában. A változtatás óta az 
akusztikai környezetet csendesebbnek is érzik.

A változtatás előtt a legtöbben úgy érezték, hogy nehéz a 
munkatársukkal beszélgetni, amikor a szobában más beszél-
getések is zajlanak. Azt is nehéz volt érteni, hogy mit mondott 
a másik személy, amikor többen vettek részt ugyanabban a 
társalgásban. A változtatás után jelentősen könnyebb volt tár-
salgást folytatni a munkatársakkal, még akkor is, ha a szobá-
ban más beszélgetések is zajlottak, továbbá lényegesen egy-
szerűbb olyan beszélgetésben részt venni, amely több ember 
között zajlik.

Az Ecophon akusztikai rendszerei

Ecophon Master™ B
Ecophon Wall Panel™ C

„Az érzékelt akusztikai környezet a helyiségben tartózkodók számától függött.”

„Az akusztikai környezet hatása a beszédtisztaságra”

A szobát átalakító akusztikai intézkedések

Folytatás az előző oldalról
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Az Acoustic Bulletin az akusztika területének 
érdekességeit tartalmazza az alábbiakkal 
kapcsolatban:
•  Irodák
•  Oktatási intézmények
•  Egészségügyi intézmények
•  Ipari létesítmények

A blog kedvenc témái az alábbiak:
•  Helyiségek akusztikai tervezése a 

gyakorlatban
•  Jelentések és interjúk akusztikai 

konferenciákról
•  Helyiségek akusztikájának kutatása
•  Szabályok, irányelvek és szabványosítás
•  Vizualizáció
•  Room Acoustic Comfort™

Ingyenesen feliratkozhat az 
alábbi címen:  
www.acousticbulletin.com!

Az Acoustic Bulletin olyan ingye-
nes online hírszolgáltatás, amely a 
teremakusztika minden területére 
kiterjed. 500 cikk közül válogathat. 
Értékes eszköz, melynek segítsé-
gével gyorsan szakértői tudáshoz, 
tanácshoz, ötletekhez és megol-
dásokhoz juthat hozzá egy jobb 
akusztikai környezet tervezése 
érdekében.

A tartalmat rendszeresen frissítjük, 
az információk egyszerűen megta-
lálhatók és a szolgáltatás automa-
tikus frissítéseket is tud küldeni. A 
Bulletin Quarterly a blogban köz-
zétett legjobb anyagokat foglalja 
össze negyedévenként. Az Acoustic 
Bulletin angol nyelven áll rendel-
kezésre.

Acoustic Bulletin  
– az Ön portálja az akusztikai tervezéshez!
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Az „ECO – A fenntartható tervezésért” magazin a beltéri környezetek fenntartható 
tervezésére összpontosít. Célunk, hogy a beltéri környezetre összpontosítsunk, gya-
korlati és esztétikai szempontból egyaránt, és a legfontosabb helyre az embereket, 
a hatékonyságot és a kellemes közérzetet helyezzük.

Szeretnénk Önnek átadni a tudást, és tanácsokkal szolgálni az irodák, iskolák, 
egészségügyi létesítmények vagy egyéb munkahelyek és nyilvános helyek terve-
zése során a helyes döntések meghozatalához vagy azok befolyásolásához. A helyi-
ségek akusztikájának – amely az emberek közös vagy egyéni munkavégzésében az 
egyik legfontosabb tényező – külön figyelmet szentelünk ebben a magazinban.

Ingyenes feliratkozhat az „ECO – A fenntartható tervezésért” magazinra, ha elláto-
gat a www.ecophon.com/eco oldalra és megadja az adatait. Ha ismer másokat is, 
akiket érdekelhet még magazinunk, akkor javasolhatja számukra a feliratkozást, 
vagy egyszerűen csak megadhatja adataikat. A feliratkozást bármikor visszamond-
hatja.

Szeretné megkapni az „ECO – A fenntartható tervezésért” korábbi számait? Ha igen, 
látogasson el a www.ecophon.com oldalra, ahol online elolvashatja a magazinokat 
vagy letöltheti őket PDF-fájlként.

A brosúra és műanyag fedőlapja egyaránt teljes mértékben újrahasznosítható.

Üdvözöljük egy kellemesebb, 
egészségesebb és hatékonyabb  
beltéri környezetben

www.ecophon.com/eco


