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Zajabszorpciós tulajdonságok mennyiségi 5.2 

meghatározása irodaépületekben 
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Az irodák felületeinek akusztikus tervezését és kialakítását az utóbbi idő-

ben különböző irodakoncepciók és esztétikai divatok befolyásolták, mint pl. az 
üveg és beton falfelületek előnyben részesítése. Növekvő szerephez jutnak a 
mozgatható irodaberendezések, amelyek akusztikus szempontjait is figyelem-
be kell venni. Ezek mennyiségi paraméterek, de jelenleg nem állnak rendelke-
zésre. 

A múltban az irodák akusztikus tervezési lehetőségei szóba sem kerül-
tek. A 20. század ötvenes és hatvanas éveiben az új ásványi szálas borítóle-
mezek terjedtek el, főleg előnyös zajcsökkentő mellékhatásuk miatt. A nagyte-
rű irodák elterjedésével feladatot kaptak az akusztikus szakemberek, ugyanis 
tudni való, hogy még erős zajszigetelés esetén is érthető a normál beszéd 3 
méteres távolságban.  

Ezek ismeretében a nyolcvanas években visszatértek a kisebb irodahe-
lyiségekhez, amelyeket a kilencvenes években a kombinált irodák váltottak fel. 
Egyre inkább felismerték a természetes szellőzés előnyeit, a klímaberendezé-
sek kezdtek háttérbe szorulni. Az üvegépületek elterjedésével sok burkolatlan 
betonfelület vált láthatóvá, amelyek télen hőtárolóként, nyáron pedig hűtő-
elemként aktiválhatók. Mindezek a kívánalmak „antiakusztikus” feltételeket 
teremtenek. Az akusztikus és klimatikus szempontok gyakran ütköznek, ehhez 
járul még, hogy gyakran a maximális rugalmasság igénye is jelentkezik.  

Mobil elemek akusztikus célokra 
A felvázolt fejlődés következtében a teremakusztikai intézkedések igen 

korlátozottak, és nem tekinthetők a térkialakítás fix részének. Egyszerű volna 
az egész felületet hangelnyelő borítással ellátni, de ez ellen a következő érvek 
szólnak: 

– a burkolat hőtároló képessége megváltozik, 
– a válaszfalak felső csatlakozása nehézkes, a későbbiekben többlet-

szerelést igényel, 

 



– álmennyezetre egyáltalán nincs szükség (legfeljebb akusztikus célból), 
ami járulékos költséget jelent, és a belmagasság csökkenését ered-
ményezi, 

– a belső építészet előnyben részesíti a nyers mennyezeteket. 
– az új műszaki koncepciók, mint pl. az épületelemek fűtése és hűtése, 

nagyfelületű nyers vasbeton födémet igényelnek. 
A zajelnyelő kivitelű irodahelyiségekben megnő a mozgatható elemek 

szerepe, mint pl. a bútorok, vagy a mennyezeten szabadon lógó elemek, ame-
lyek világító funkcióval kombinálhatók. Az irodabútorok nem tárgyai az akusz-
tikus terveknek, de figyelembe kell azokat venni. 

A szükséges tulajdonságok mennyiségi meghatározása 
A munkahely akusztikus tulajdonságainak mennyiségi meghatározása a 

visszhangszabály alapján történhet. Az irodahelyiségekben bizonyos vissz-
hangidőket (NHZ) be kell tartani (0,75 s a minimum és 0,50 s a komfortérték). 
A visszhangidőket valamennyi felület akusztikus tulajdonságainak figyelembe-
vételével a Sabin egyenlettel lehet kiszámítani. Ebből a meglévő és a szüksé-
ges „ekvivalens abszorpciós felületek” (A, m2) meghatározhatók, azaz azok a 
felületek, amelyeknek 100%-os volna az elnyelésük. 

A kb. 12 m2-es alapterületű munkahelyen, szokásos magasság esetén 
0,75, ill. 0,50 s tervezett NHZ-hoz 7–10 m2 abszorpciós felületre (A-ra) van 
szükség. Ha az irodában szőnyegpadló és kb. 2,5 m2 ablakfelület van, akkor 
már a minimális abszorpciós felülettel rendelkezik, és ha a helyiséget könnyű-
szerkezetes válaszfallal megosztották, ez plusz abszorpciós felületet jelent. 
Álmennyezet kb. 6 m2-rel növeli A-t. Egy akusztikus tanácsadó cég tapasztala-
tait a két alábbi példán mutatja be. 

Világítástechnika és akusztika kombinációja 
Az első példa a Burda Médiapark tervezése Offenburgban. A tervező 

nagy irodai munkafelületekkel rendelkező teret tervezett, többlépcsős szintek-
kel, felette ívelt betonfelületek, amelybe fűtés és hűtés van beépítve.  

A zajcsökkentésre olyan függő elemeket terveztek, amelyek reflektorként 
szolgáltak a közvetett világításhoz. Világítástechnikai szempontból hajlított 
keresztmetszetű elemre volt szükség, akusztikus szempontból pedig két olda-
lon lyuggatott, ásványiszálbetétes elemre. Az álmennyezet abszorpciós tulaj-
donságainak megismerésére és optimálására kísérleti elemet készített egy 
svájci cég, amely 1,4 m széles és 3,9 m hosszú, alsó része 11%-ban lyugga-
tott lemez, felső részén 16–42%-ban lyuggatott lemez van, közte pedig ásvá-
nyi szálak (1. ábra). A mért abszorpciós fokokat átszámolták a 12 m2-es iro-
dahelyiségre (2. ábra). Az elemek alakját anyagi okokból egyszerűsítették, és 
kiegyenesítették. 
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1. ábra Gema fényernyő: az elem 1,4 m széles és 3,9 m hosszú, 

alsó része lyuggatott 

Irodabútorok akusztikus potenciálja 
A második példában irodabútorok akusztikus tulajdonságait próbálták 

meg konkrét számokkal kifejezni. A vizsgált kombináció irodai berendezés 
volt, amely polcokból, szekrényekből, térelválasztókból stb. állt. Az értékelést 
megkönnyítette, hogy a tipikus irodai munkahely felülete 12 m2, éppen úgy, 
mint a homogén anyagok zajelnyelési fokának kifejezésére szolgáló szabvá-
nyos vizsgálófelület. Itt tehát csak a munkahely inhomogén anyagainak zajel-
nyelését kellett meghatározni.  

A bútorprogramban a legkülönbözőbb irodabútor-összeállításokat vizs-
gálták, a csupasz íróasztaltól kezdve a 4 mm vastag akusztikus anyaggal borí-
tott bútorkombinációkig, és így az optimális helyzet szimulálható volt. Jó 
akusztikai tulajdonságú a szőnyegpadló, a nyitott polcok iratrendezőkkel. Az 
eredmények mennyiségi meghatározása az akusztikusoknak köszönhető, és 
ez az építész számára fontos segítség. 
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felső részén 16%-os lyukfelület, betét két réteg ragasztott elemiszálbunda, további betét nélkül

felső részén 16%-os lyukfelület, betét két réteg ragasztott elemiszálbunda, 55
mikroszállemez

felső részén 42%-os lyukfelület, betét két réteg ragasztott elemiszálbunda, 25
mikroszállemez
felső részén 16%-os lyukfelület, betét két réteg ragasztott elemiszálbunda, 25
mikroszállemez

átlagosan 11%-os lyukfelület 

A (m2) 

 kg/m2-eskg/m2-es 

 kg/m2-eskg/m2-es 

 kg/m2-eskg/m2-es 

 
 

2. ábra 5,47 m2-es fényernyő „ A” ekvivalens zajelnyelő felülete 
 
A vizsgálatok azt mutatják, hogy az akusztikai tervezésnél eddig figyel-

men kívül hagyták a mobil elemek tulajdonságait, amelyeket pedig a modern 
irodatervezésnél nem lehet mellőzni. 

 
(Szobor Albertné) 
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