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1. Εισαγωγή  

1.1. Σκοπός 

Σκοπός  της Ακουστικής μελέτης είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 

εκτελεσθούν οι κατασκευαστικές εργασίες, ώστε να εξασφαλισθεί η απαραίτητη ηχομόνωση και 

ακουστική στα κτήρια επέκτασης των γραφείων της εταιρίας E-food. Συγκεκριμένα το 

συγκεκριμένο τεύχος αφορά το Ruby 2. 

Συγκεκριμένα, τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί ένα άρτια ακουστικό περιβάλλον 

κατάλληλο για υψηλή ποιότητα στη λειτουργία των χώρων του αμφιθεάτρου, των γραφείων και 

των βοηθητικών χώρων. 

Επιπλέον, περιγράφονται βασικές κατευθυντήριες σχετικά με την ηχοπροστασία από τις 

μηχανολογικές εγκαταστάσεις εντός των γραφειακών χώρων.  

 

1.2. Αντικείμενο 

Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει: 

 

• Αρχιτεκτονική ακουστική, η οποία θα διασφαλίζει κατάλληλη ηχητική καταληπτότητα ομιλίας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιφάνειες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και τη γεωμετρία του 

χώρου. 

 

• Προσδιορισμό των Ηχομονωτικών δομικών στοιχείων των ευαίσθητων ακουστικά χώρων και 

συγκεκριμένα τη μελέτη των χωρισμάτων και των θυρών, ώστε να δημιουργηθεί ένα ηχομονωμένο 

κέλυφος.  

• Προσδιορισμό των ηχομονωτικών μέτρων και διατάξεων, ώστε να μην μεταφέρεται 

μηχανολογικός θόρυβος στους λειτουργικούς χώρους των γραφείων, αλλά και να μην 

αποτελέσουν τα κανάλια κλιματισμού πορεία μετάδοσης του παραγόμενου ήχου. Επιπλέον, όπου 

προκύψει αναπόφευκτη διάτρηση για τη διέλευση μηχανολογικών καναλιών προτείνονται 

κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης. 

 

Εργονομικοί και αισθητικοί παράγοντες, λήφθηκαν υπόψη ώστε οι χώροι των γραφείων να 

αποτελούν ένα λειτουργικό και ευχάριστο περιβάλλον που καλύπτει τις απαραίτητες ανάγκες 

ηχομόνωσης και ακουστικής. Έγινε προσπάθεια να διατηρηθούν όλα τα αρχιτεκτονικά δεδομένα 

που μας είχαν σταλεί και να γίνουν προτάσεις για βελτιστοποίηση χωρίς να μεταβάλλεται η 

αισθητική και ο χαρακτήρας της αρχιτεκτονικής μελέτης.  

http://www.alphacoustic.com/
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2. Κτιριακή ηχομόνωση 

Το κεφάλαιο της κτιριακής ηχομόνωσης αφορά στη διασφάλιση της ηχοπροστασίας από τους 

θορύβους των γειτονικών χώρων και του περιβάλλοντος. 

2.1. Σταθερά Χωρίσματα 

Τα σταθερά χωρίσματα γύρω από την περιοχή των βοηθητικών χώρων συνιστάται να εδράζονται 

στην πλάκα του δαπέδου και να είναι σε επαφή με την πλάκα της οροφής. 

Επίσης, συνιστάται κατά το δυνατό να μην έχουν διατρήσεις και να κατασκευαστούν με την 

ακόλουθη διάταξη: 

Γυψοσανίδες πάχους 12,5mm(2+2) με την παρεμβολή κατάλληλης ηχομονωτικής μεμβράνης 

ISOLFON Barrier 5kg/m2 πάχους 2,5mm και πλήρωση με ηχοαπορροφητικό υλικό (iZifon ή 

πετροβάμβακα) πάχους 50mm και πυκνότητας έως 50kg/m3 . 

Ακολουθεί η τομή της προτεινόμενης διάταξης της τοιχοποιίας με εκτιμώμενη ηχομείωση 56dB 

(σύμφωνα με το ISO 140.3 και ISO 717.1). Η χρήση του ISOLFON Barrier προσφέρει ιδιαίτερη 

βελτίωση στα 1500-4000 Hz τα οποία είναι πολύ κρίσιμα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.  

 

 
Εικόνα 1: Τυπική λεπτομέρεια με προτεινόμενη διαστρωμάτωση τοιχοποιίας ξηράς δόμησης 

 

http://www.alphacoustic.com/
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Εικόνα 2: Θέση ηχομονωτικών τοίχων 
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2.2. Ηχομονωτικό δάπεδο παταριού  

 

Το δάπεδο του παταριού προτείνεται να έχει ειδική ηχομονωτική διάταξη, όπως φαίνεται ενδεικτικά 

στο ακόλουθο σχέδιο. Ο μεταλλικός σκελετός θα πρέπει οριστεί από την στατική μελέτη. 

 

 

 

Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η ηχομόνωση του δαπέδου και η προστασία των 

εργαζόμενων από αερόφερτο θόρυβο που θα προέρχεται από τους βοηθητικούς χώρους και τις 

μηχανολογικές εκγαταστάσεις που βρίσκονται κάτω από την κερκίδα. Είναι σημαντικό οι 

διατρήσεις να είναι οι ελάχιστες δυνατές. 

 

http://www.alphacoustic.com/
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2.3. Θύρες 

 

Ένα από τα κρισιμότερα σημεία ηχοδιαφυγής και μετάδοσης θορύβου είναι οι θύρες.  

Η θύρα που οδηγεί στους βοηθητικούς χώρους προτείνεται να έχει ηχομονωτική ικανότητα 

Rw=37dB σύμφωνα με το ISO 140.2 και ISO 717.1. Επίσης, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με 

αυτόματο μηχανισμό σφράγισης με λάστιχο (μηχανισμό αεροφραγής)  στο κάτω μέρος. 

Η ηχομονωτική ικανότητα των θυρών θα πρέπει να εξετάζεται σαν ενιαίο σύστημα κάσας & 

φύλλου και όχι μεμονωμένα ακουστικά χαρακτηριστικά του κάθε τμήματος αυτών. Επίσης θα 

πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα ηχομονωτικά χαρακτηριστικά που 

προσφέρουν. 

Ο αρμός μεταξύ της κάσας της θύρας και του δομικού στοιχείου στο οποίο τοποθετείται θα 

πρέπει να είναι ≤ 10mm. Το τελικό σφράγισμα του αρμού αυτού γίνεται με ελαστική μαστίχη και 

από τις δύο πλευρές του δομικού στοιχείου. Σε καμία περίπτωση οι αρμοί δεν γεμίζονται με αφρό 

πολυουρεθάνης. Αν είναι απαραίτητο για την σταθεροποίηση της κάσας, αυτό θα πρέπει να γίνει 

σημειακά και πλήρωση των κενών να γίνει με ελαστική μαστίχη. 

Οι υπόλοιπες εσωτερικές θύρες δεν θεωρούνται κρίσιμες για την ηχομόνωση του χώρου 

εργασίας από ανεπιθύμητο θόρυβο. 

 

http://www.alphacoustic.com/
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3. Μέτρα ελέγχου περιβαλλοντικού θορύβου 

3.1. Απαιτούμενη ηχομόνωση εξωτερικών κουφωμάτων (πρόσοψη) 

Από την επιτόπια αξιολόγηση και ηχομετρήσεις που εκτελέσθηκαν κρίνεται ότι ο κυκλοφοριακός 

θόρυβος από τη Λεωφόρο Ηρακλείου σκιάζεται από το κτίριο του Ruby 1. Συνεπώς η 

ηχομονωτική ικανότητα της υάλωσης της πρόσοψης προς την οδό Χαριλάου Τρικούπη 

προτείνεται να είναι Rw=40 dB.  

Βάσει των ακουστικών υπολογισμών, το νέο αυτό υαλοστάσιο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον την 

ακόλουθη υάλωση: κρύσταλλο triplex 4+4 mm – 16 mm κενό - κρύσταλλο triplex 3+3 mm.  

Τα κουφώματα αυτά θα πρέπει επεκτείνονται σε όλες τις πλευρές τους έως ηχομονωτικά δομικά 

στοιχεία για την αποφυγή σχηματισμού ηχογεφυρών. 

 

Οι σφραγίσεις μεταξύ των προφίλ αλουμινίου και των δομικών στοιχείων του κτιρίου θα πρέπει να 

σφραγιστούν επιμελώς με ελαστική μαστίχη. Σε καμία περίπτωση οι αρμοί δεν γεμίζονται με αφρό 

πολυουρεθάνης. Αν είναι απαραίτητο για την σταθεροποίηση της κάσας, αυτό θα πρέπει να γίνει 

σημειακά και πλήρωση των κενών να γίνει με ελαστική μαστίχη. 

Η ανοιγόμενη πόρτα του υαλοστασίου θα πρέπει να έχει ηχομονωτική ικανότητα όμοια με το 

υπόλοιπο κούφωμα και να διαθέτει περιμετρικά σφράγιση με λάστιχα. 

Η ηχομονωτική ικανότητα των κουφωμάτων θα πρέπει να εξετάζεται σαν ενιαίο σύστημα κάσας & 

φύλλου και όχι μεμονωμένα ακουστικά χαρακτηριστικά του κάθε τμήματος αυτών. Επίσης θα 

πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα ηχομονωτικά χαρακτηριστικά που 

προσφέρουν. 

 

http://www.alphacoustic.com/
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4. Αρχιτεκτονική Ακουστική 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις Ακουστικής Βελτίωσης των οποίων η 

εφαρμογή θα βελτιώσει την ποιότητα του ήχου εντός των χώρων και θα εξασφαλίσει ένα άρτια 

ακουστικό περιβάλλον. 

Κάθε φορά που το ηχητικό κύμα συναντά μια επιφάνεια ένα μέρος της ενέργειας του 

απορροφάται και ένα άλλο ανακλάται. Το ποσοστό των ηχητικών ακτινών που απορροφώνται 

εξαρτάται από το συντελεστή ηχοαπορρόφησης της προσπίπτουσας επιφάνειας. 

Ωστόσο, επειδή υπάρχουν αναγκαίες ανακλαστικές επιφάνειες που προκύπτουν κυρίως από  

την τοιχοποιία και την οροφή είναι πιθανό να δημιουργηθούν και ανεπιθύμητες ανακλάσεις. Για 

τον λόγο αυτό προτείνεται να ληφθούν ορισμένα πρόσθετα μέτρα ηχοβελτίωσης που θα 

προσθέσουν τις απαιτούμενες ηχοαπορροφητικές επιφάνειες με στόχο τη μείωση του χρόνου 

αντήχησης και την αποφυγή πολλαπλών ανακλάσεων (flutter echo). 

4.1. Βασική Θεωρία Ακουστικής 

Χρόνος Αντήχησης (Reverberation time TR) 

Όταν μια ηχητική πηγή μηδενισθεί, δεν μηδενίζεται η ηχητική ενέργεια στον χώρο ακαριαία, 

αλλά διατηρείται για λίγο χρόνο, φθίνοντας εκθετικά με αυτόν. Η μείωση της ηχητικής ενέργειας 

μετά τον μηδενισμό της πηγής περιγράφεται με τον χρόνο αντήχησης (reverberation time). Ο 

χρόνος αντήχησης αποτελεί την βασικότερη παράμετρο που σχετίζεται με την ακουστική 

συμπεριφορά των κλειστών χώρων.  

Ως χρόνος αντήχησης ( 60T ) ορίζεται ο χρόνος που απαιτείται ώστε η στάθμη θορύβου (
pL ) 

σε κάποιο σημείο να ελαττωθεί κατά 60 dB, μετά το μηδενισμό του εκπεμπόμενου θορύβου από 

την πηγή.  

Ο υπολογισμός του χρόνου αντήχησης παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στην ακουστική 

ποιότητα των χώρων. Ο χρόνος αυτός για τον ίδιο χώρο εξαρτάται από την συχνότητα του ήχου, 

για τον λόγο αυτό ορίζεται για τις κεντρικές συχνότητες κάθε οκτάβας ή τριτο-οκτάβας όπως 

ακριβώς και ο συντελεστής απορρόφησης. Ο χρόνος αντήχησης μετριέται σε sec. Οι παράγoντες 

που επηρεάζουν την τιμή του χρόνου αντήχησης για μία δεδομένη συχνότητα είναι η 

απορρόφηση του χώρου και ο όγκος του χώρου.     

 Ο χρόνος αντήχησης εξαρτάται από τον όγκο του χώρου και την ηχοαπορροφητική 

ικανότητα των επιφανειών της αίθουσας. Υπάρχουν επίσης και άλλες παραλλαγές του TR όπως ο 

αρχικός χρόνος αντήχησης (initial reverberation time), που είναι χρήσιμος για την εκτίμηση  της 

ποιότητας μιάς αίθουσας για μουσική και που περιγράφει την στάθμη του ήχου από 0 έως –10 dΒ 

(early decay time) ή από 0 έως –15 dB ή απ ό 0 έως -20 dB. 

Ο χρόνος αντήχησης υπολογίζεται σε οκταβικές ζώνες συχνοτήτων με τους ακόλουθους 

τύπους: 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ ΚΑΤΑ SABINE: 

 +
=

xVaiSi

V
T

*163,0
 

Όπου:  Τ ο χρόνος αντήχησης σε s 

 V ο όγκος του χώρου σε m3 

  ai οι συντελεστές ηχοαπορρόφησης των διαφόρων επιφανειών του χώρου 

 Si τα αντίστοιχα εμβαδά σε m2 

 X ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης ανά m3 αέρα. 
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Ο υπολογισμός του χρόνου αντήχησης κατά Sabine είναι μία καλή προσέγγιση όταν το πεδίο 

του ήχου στην θέση του ακροατή είναι διάχυτο. Η σχέση Sabine δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της τις 

γεωμετρικές ιδιότητες του χώρου και προϋποθέτει μία στατιστική κατανομή των 

ηχοαπορροφητικών επιφανειών. Παρ' όλους τους περιορισμούς αυτής της προσέγγισης, ο ΧΑ 

αποτελεί ισχυρό και αξιόπιστο εργαλείο για την μελέτη της ακουστικής του χώρου. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ ΚΑΤΑ NORRIS EYRING: 

( )
T

V

s i a xV
=
− − +

0 163, *

ln
 

όπου: ln o νεπέριος λογάριθμος 

  α η μέση τιμή των α των διαφόρων επιφανειών όπου: 

  α = ΣiαiSi 

          ΣSi 

  S η συνολική επιφάνεια S= ΣiSi 

όπου: Si σε m2 και V m3 

 

Ο απαιτούμενος Χρόνος Αντήχησης μιας αίθουσας εξαρτάται από την χρήση της και από τον 

όγκο του χώρου. Για την ομιλία απαιτείται χρόνος αντήχησης μικρότερος του ενός δευτερολέπτου. 

Υψηλότερες τιμές οδηγούν σε κακή κατανόηση του λόγου. Η συλλαβή που φτάνει στο αυτί του 

ακροατή καλύπτεται από κάποια ανάκλαση προηγούμενης συλλαβής. 

Συνιστώμενος Χρόνος Αντήχησης 

Το παρακάτω διάγραμμα παριστά γραφικά τους ιδανικούς χρόνους αντήχησης κατά τον 

Beranek για την συχνότητα των 500 Hz  σε συνάρτηση με τον όγκο της αίθουσας.  

Οι ιδανικοί χρόνοι αντήχησης για μουσική και ομιλία σε σχέση με αυτών των 500 Hz κατά τον 

Beranek δίνονται από το παρακάτω διάγραμμα.   

 

Στα επόμενα υποκεφάλαια, αναλύονται οι προτεινόμενες ακουστικές επεμβάσεις με βάση τον 

χώρο και τη χρήση του. 
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4.2. Γραφεία και Auditorium 

4.2.1. Ακουστική Οροφή Γραφείων και χώρου μπροστά από τις κερκίδες 

Για τη μείωση του εξ’ ανακλάσεως παραγόμενου θορύβου απαιτείται η τοποθέτηση ακουστικών 

στοιχείων, που θα καλύψουν τις σκληρές ανακλαστικές επιφάνειες. Για τον παραπάνω λόγο, ο 

κύριος όγκος των ηχο-απορροφητικών επεμβάσεων προτείνεται να είναι στην οροφή. Με αυτόν 

τον τρόπο, θα απορροφάται μεγάλο ποσοστό των ηχητικών ακτινών, μειώνοντας τα φαινόμενα 

αντήχησης. 

 

Προτείνεται να εφαρμοστεί οποιαδήποτε από τις παρακάτω ηχοαπορροφητικές λύσεις ταιριάζει 

περισσότερο στις προτάσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης: 

Α) Τοποθέτηση ειδικών ακουστικών υφασμάτινων πλαισίων πάχους 50mm, τα οποία θα 

τοποθετηθούν σε κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους ή σε επαφή για το σχηματισμό ενιαίου 

αποτελέσματος. 

Τα πλαίσια αυτά είναι ορθογωνικής γεωμετρίας και αναρτώνται οριζόντια από την οροφή, 

ενδεικτικού τύπου ALPHAcoustic-Cloud. Τα πανέλα μπορούν να τοποθετηθούν σε επαφή με την 

οροφή ή σε απόσταση από αυτήν όπως παρουσιάζεται  στις δύο παρακάτω φωτογραφίες. 

Τα πλαίσια επενδύονται με ηχοδιαπερατό ύφασμα ευρείας ποικιλίας χρωμάτων είτε όμοιο με την 

οροφή είτε με αντίθεση. 

  
Εικόνα 3: Ενδεικτική εφαρμογή ακουστικών πλαισίων οριζόντια αναρτημένων από την οροφή (με 

διάκενο και σε επαφή) 
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Η προτεινόμενη ηχοαπορροφητική ικανότητα των πανέλων είναι: 

 

 

Β) Επένδυση της οροφής με ειδικά ακουστικά πανέλα από αφρό πολυαιθυλενίου ενδεικτικού 

τύπου AcouCell πάχους 50mm. Οι πλάκες μπορούν να είναι εμφανείς ή να επικαλυφθούν με 

ακουστικό ύφασμα 

Η ενδεικτική ηχοαπορροφητική ικανότητα του ηχοαπορροφητικού υλικού της επικάλυψης είναι: 

 

 

        

   
Εικόνα 4: Ενδεικτικές εφαρμογή εμφανούς ηχοαπορροφητικού υλικού  

http://www.alphacoustic.com/
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4.2.2. Ακουστική ξύλινη οροφή και τοίχοι χώρου γραφείων 

Για τη μείωση του εξ’ ανακλάσεως παραγόμενου θορύβου απαιτείται η τοποθέτηση ακουστικών 

στοιχείων, που θα καλύψουν τις σκληρές ανακλαστικές επιφάνειες ιδιαιτέρως του χώρου των 

κερκίδων.  

Προκειμένου να διατηρηθεί η αισθητική του χώρου στην οποί επικρατεί η παρουσία των ξύλινων 

επενδύσεων, προτείνεται να τοποθετηθούν ηχοαπορροφητικά πλαίσια με τελική επιφάνεια από 

ξύλο με μικροδιάτρηση ή γραμμική διάτρηση μεγαλύτερου πλάτους ενδεικτικού τύπου 

ALPHAcoustic-WP. Προτείνεται η μέγιστη δυνατή μικροδιάτρηση 1,8/1,8/0,5 με την παρακάτω 

ενδεικτική ηχοαπορροφητική ικανότητα: 

 

     
Εικόνα 5: Ενδεικτικές επιλογές ξύλινων διάτρητων πάνελ 

 

Τα πανέλα αυτά προτείνεται να εφαρμοστούν στη μέγιστη δυνατή επιφάνεια στην οροφή και τους 

τοίχους της κατασκευής για την απορρόφηση του θορύβου από ομιλίες στο χώρο. Μπορούν να 

έχουν γραμμική σκοτιολόγηση ή κυκλικές οπές για να ταιριάζουν στην αισθητική του χώρου 

σύμφωνα με τη αρχιτεκτονική μελέτη. 

http://www.alphacoustic.com/
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4.2.3. Ηχοαπορροφητικά στοιχεία τοίχων γραφείων 

Για τη μείωση του εξ’ ανακλάσεως παραγόμενου θορύβου σε διαφορετικές επιφάνειες στο χώρο 

των γραφείων, προτείνεται η τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών στοιχείων και στους τοίχους.  

Προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών ακουστικών υφασμάτινων πλαισίων πάχους 50mm, όμοιων 

προδιαγραφών με αυτά που έχουν περιγραφεί στις επιφάνειες της οροφής του χώρου. 

Μπορεί να ακολουθηθεί είτε η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στα προηγούμενα γραφεία της 

εταιρείας efood με ορθογώνια πάνελ μεταβλητού χρώματος και πλάτους είτε μια διάταξη με στόχο 

τη μικρότερη δυνατή αισθητική επέμβαση. 

 

    
Εικόνα 6: Δύο ενδεικτικές προσεγγίσεις (εμφανούς και αφανούς) επέμβασης επιτοίχιων 

ηχοαπορροφητικών πάνελ 

 

Επιπρόσθετα και με στόχο την μείωση της ηχητικής μετάδοσης αλλά και την υποκειμενική αίσθηση 

διαμερισματοποίησης προτείνεται η τοποθέτηση διαχωριστικών αναρτώμενων 

ηχοαπορροφητικών πανέλων από πολυεστερικές ίνες υψηλής πυκνότητας τύπου SonusFelt-Diviso. 

Τα πάνελ μπορούν να είναι αναρτημένα από την οροφή πάνω από το στηθαίο του ορόφου. Τα 

διαχωριστικά αυτού του τύπου μπορούν να φέρουν οπές σε ποικιλία σχημάτων για τη διασφάλιση 

της οπτικής επαφής στο χώρο και να τοποθετηθούν σε οδηγό κύλισης για την μετακίνηση τους 

ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν κάθε φορά στο χώρο.  

 
Εικόνα 7: Αισθητικός και ακουστικός διαχωρισμός με πάνελ από felt  

http://www.alphacoustic.com/
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4.2.4. Επιτραπέζια ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά πλαίσια 

Με σκοπό την αποφυγή της απευθείας ηχητικής μετάδοσης μεταξύ των εργαζομένων, ειδικότερα 

στους ανοιχτούς χώρους γραφείων, προτείνεται η τοποθέτηση επιτραπέζιων ηχοαπορροφητικών 

πλαισίων. 

Πιο συγκεκριμένα, συνιστάται η τοποθέτηση επιτραπέζιων ηχοαπορροφητικών διαχωριστικών 

γραφείου με σταθμισμένο συντελεστή ηχοαπορρόφησης αw=1, με σκοπό την αποφυγή της 

απευθείας ηχητικής μετάδοσης μεταξύ των εργαζομένων στις ίδιες ομάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

τα ακουστικά αυτά διαχωριστικά έχουν αμφίπλευρα ηχοαπορροφητικά στοιχεία και διαθέτουν 

εσωτερικό ηχομονωτικό πυρήνα. Λαμβάνοντας υπόψη το μέσο ύψος ενός ενήλικα, το καθαρό 

ύψος του πλαισίου προτείνεται να είναι τουλάχιστον 50 cm από το επίπεδο του γραφείου. 

Ενδεικτικός τύπος ALPHAcoustic-Desk 

 

 
 

 
Εικόνα 8: Ενδεικτική εφαρμογή ακουστικών διαχωριστικών γραφείων 

4.2.5. Δάπεδο 

Προκειμένου να επιτευχθεί η ύπαρξη ηχοαπορροφητικής επιφάνειας σε πολλαπλές επιφάνειες του 

χώρου προτείνεται η τοποθέτηση ηχοαπορροφητικής μοκέτας όπου αυτό είναι εφικτό. 

4.2.6. Ηχοαπορροφητικά μαξιλάρια κερκίδων 

Προκειμένου να επιτευχθεί η ύπαρξη ηχοαπορροφητικής επιφάνειας σε πολλαπλές επιφάνειες του 

χώρου προτείνεται η τοποθέτηση μαξιλαριών στις κερκίδες με υλικά που θα εξασφαλίζουν 

ηχοαπορρόφηση .

http://www.alphacoustic.com/
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι υπολογισμοί εκτίμησης του χρόνου αντήχησης (RT) πριν και μετά 

την εφαρμογή των μέτρων ακουστικής βελτίωσης που παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

 

 

Βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων, είναι σαφές ότι μετά την εφαρμογή ηχοαπορροφητικών 

υλικών, ο χρόνος αντήχησης μειώθηκε στα επιθυμητά επίπεδα. 

  

 

  

http://www.alphacoustic.com/
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4.3. Ηχοπροστασία από μηχανολογικές εγκαταστάσεις 

Εξετάζοντας τη μηχανολογική μελέτη διαπιστώσαμε ότι η εξαγωγή του κλιματιζόμενου αέρα γίνεται 

απευθείας στον εργασιακό χώρο και δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί κάποια ηχομονωτική 

επέμβαση στο μηχανολογικό εξοπλισμό όπως για παράδειγμα ηχοπαγίδες.  

 

Για το λόγο αυτό προτείνονται τα ακόλουθα: 

• Επιλογή κατάλληλων μονάδων κλιματισμού με χαμηλή στάθμη θορύβου. Επιθυμητή ηχητική 

στάθμη στη μεσαία ταχύτητα περίπου 35 dB(Α). 

• Κατάλληλη διαστασιολόγηση των αεραγωγών των κλιματιστικών μονάδων ώστε η ταχύτητα 

του αέρα να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλή. (max v=2m/s) 

• Επιλογή ηχομονωτικών εύκαμπτων αγωγών  

• Ηχομόνωση των υπόλοιπων αγωγών με φύλλο μολύβδου 

• Πλήρωση του εσωτερικού διάκενου με ηχοαπορροφητικό υλικό με στόχο την μείωση των 

ανακλάσεων. Ενδεικτικός τύπος ISOLFON SEP.25 

 
Εικόνα 9: Φωτογραφία ηχοαπορροφητικού υλικού για χρήση εσωτερικά της ξύλινης εξέδρας 

 

Εξαιρετικά σημαντική επέμβραση ηχομόνωσης αποτελεί η αύξηση της μάζας μεταξύ ηχητικής 

πηγής και δέκτη. Συγκεκριμένα στο βαθμό που είναι χωροταξικά αποδεκτό προτείνεται η χρήση του 

ISOLFON barrier 2,5mm επιφανειακό βάρος 5kg/m2 σε συνδυασμό με γυψοσανίδες ή MDF. Η 

ακριβής χωροθέτηση και διαστρωμάτωση των υλικών θα καθοριστεί κατόπιν οριστικοποίησης 

της μεθοδολογίας κατασκευής του ξύλινου βάθρου.  
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Οι παραπάνω επεμβάσεις αφορούν την ηχομόνωση του αερόφερτου θορύβου. Για την 

στερεόφερτη μετάδοση (κραδασμός) οι μονάδες θα πρέπει να εδραστούν σε ελαστικά 

αντικραδασμικά ενδεικτικού τύπου VIBRO EP. Ακολουθεί αντίστοιχη φωτογραφία: 

 

 
Εικόνα 10: Φωτογραφία αντικραδασμικού εφεδράνου για χρήση κάτω από την μονάδα που θα 

εδραστεί εσωτερικά της ξύλινης εξέδρας 

 

• Οι διατρήσεις για τις διελεύσεις των καλωδίων προτείνεται να περιοριστούν στο ελάχιστο. Η 

όδευση των καλωδίων εσωτερικά του εκάστοτε χώρου θα πρέπει να γίνει με εξωτερικά κανάλια 

ώστε να μην επηρεάζεται το ηχομονωτικό κέλυφος των επιμέρους χώρων. Στα σημεία όπου 

απαιτούνται διελεύσεις καλωδίων (στο τμήμα πάνω από το ανοιγόμενο χώρισμα και στο control 

room) προτείνεται να είναι 1 σημείο διέλευσης για κάθε χώρο. Τα σημεία αυτά θα πρέπει να 

στοκαριστούν προσεκτικά με ακρυλική μαστίχα, ώστε να μην υπάρχουν ηχοδιαφυγές. Για 

μεγαλύτερες οπές και διάκενα στα οποία η χρήση ακρυλικών υλικών δεν είναι εφικτή θα πρέπει τα 

διάκενα να πληρωθούν με ηχοαπορροφητικό υλικό πυκνότητας 50kg/m3 και να κατασκευαστεί 

μία επιμήκης ηχοπαγιδευτική διάταξη με διπλή γυψοσανίδα. Η κάλυψη των διατρήσεων με ελαφρά 

υλικά θερμομόνωσης (όπως αφρός πολυουρεθάνης) θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς δε 

προσφέρουν καμία ηχομόνωση. 

Ακολουθούν φωτογραφίες εφαρμογής στις οποίες το μήκος και το υλικό πλήρωσης είναι 

ενδεικτικά. 

 

 

Τέλος, σε περίπτωση διατρήσεων για τη διέλευση αγωγών ή σωληνώσεων, προτείνεται η 

παρακάτω ηχομονωτική διάταξη: 

http://www.alphacoustic.com/
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Παράρτημα Α: Τεχνικά έντυπα προτεινόμενων υλικών  
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