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Poročilo podaja rezultate meritev in analiz hrupa vetrne elektrarne pri
Razdrtem, ki so bile opravljene 6.1.2019, ter ponovljene 13.1.2019. Meritve
so bile izvedene z namenom pridobiti podatke o nivoju in strukturi hrupa
vetrne elektrarne Razdrto, obenem pa je poročilu zaradi primerjave podan
tudi povzetek izmerjenih ravni hrupa vetrne elektrarne Dolenja vas, ki so
bile opravljene 29.11.2018 (poročilo MBSQ P-VE, z dne 21.12.2018).
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1 Predgovor
Poročilo podaja rezultate meritev in analiz hrupa vetrne elektrarne pri Razdrtem, ki so bile
opravljene 6.1.2019, ter ponovljene 13.1.2019. Meritve so bile izvedene z namenom pridobiti
podatke o nivoju in strukturi hrupa vetrne elektrarne Razdrto, obenem pa je v poročilu, zaradi
primerjave, podan tudi povzetek izmerjenih ravni hrupa vetrne elektrarne Dolenja vas, ki so
bile opravljene 29.11.2018 (poročilo MBSQ P-VE, 21.12.2018).
Hkrati z meritvami so bili z digitalnim snemalnikom narejeni tudi zvočni posnetki hrupa, z
namenom kasnejše računalniške analize. Ker je vetrna elektrarna pri Razdrtem le ca. 80
metrov oddaljena od avtoceste, se v posnetem zvočnem zapisu, poleg hrupa vetra, dokaj
izrazito in razločno sliši tudi hrup avtoceste, zato je bilo koristno posneti tudi zapis okoliškega
hrupa tudi v času, ko je vetrna elektrarna mirovala.
Na podlagi doslej opravljenih meritev in analiz hrupa vetrnih elektrarn pri Razdrtem in v
Dolenji vasi je mogoče ugotoviti, da hrup na razdalji večji od 300m ne presega mejne
vrednosti 45 dB(A), kakor jo navajajo smernice WHO 2018.
Izmerjene vrednosti so v vseh bistvenih podrobnostih povsem skladne tudi z izračunani
vrednostmi za zvočni vir z nazivno zvočno močjo 103dB(A).
Brez dvoma sta nizkofrekvenčni hrup in infrazvok del širšega problema, ki ga nikakor ne
smemo podcenjevati, vendar je treba poudariti, da problem nizkofrekvenčnega hrupa in
infrazvoka nikakor ni omejen samo na vetrne elektrarne. Množica je namreč virov hrupa, ki
degradirajo kakovost bivalnega okolja, so moteči, in vplivajo na počutje in zdravje prebivalcev.
Za ocenjevanje vplivov nizkofrekvenčnega hrupa in infrazvoka vetrnih turbin na počutje in
zdravje, bi zato vsekakor veljalo vzpodbujati nadaljnje raziskave. Upati je, da bomo o hrupu
vetrnih elektrarn v bodoče pridobili nova spoznanja in nove izkušnje, ter bomo jutri vedeli
več, kot vemo danes.
Na podlagi opravljenih meritev in pridobljenih izkušenj, v zaključku poročila navajam tudi
nekaj dopolnilnih mnenj o problematiki meritev in analiz hrupa vetrnih elektrarn, ter
ponovno argumentiram svoje odklonilno stališče do načrtovanih projektov umeščanju vetrnih
elektrarn v bivalno okolje.
Mitja Borko

Ljubljana, 24.1.2019
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2 Meritve in analize hrupa vetrne elektrarne pri Razdrtem
V nadaljevanju so navedeni rezultati meritev in analiz hrupa vetrne elektrarne pri Razdrtem
dne 6.1.2019 (ob 16h), ter ponovljenih meritev 13.1.2019 (ob 11h) in 13.1.2019 (ob 16h).
Vzporedno z meritvami ob vetrni elektrarni, so bili vsakič narejeni tudi digitalni zvočni
posnetki (ca. 140 s), ki omogočajo naknadne analize, vključno z naknadnim, še natančnejšim
razločevanjem hrupa vetrne elektrarne, hrupa vetra, in hrupa avtoceste. Fotografije in zvočni
posnetki hrupa, ter rezultati meritev in analiz hrupa so zabeleženi in shranjeni.

2.1 Tehnični podatki o vetrni elektrarni E-44










Nazivna moč:
Premer rotorja:
Višina do osišča (m):
Vetrovni razred:
Zvočna moč Lwa:
Smer vrtenja::
Hitrost vrtenja:
Število rezil:
Generator:

900 kW
44m
45/55
IEC/EN IA
103 dB(A)
V smeri urinih kazalcev
Spremenljiva, 16 – 34.5 obr/min
3
ENERCON

2.2 Merilna oprema













Precizijski SPL merilnik:
Kondenzatorski (merilni) mikrofon:
Kondenzatorski (merilni) mikrofon:
Pistonfon–kalibrator (124 dB):
Digitalni snemalnik:
Digitalni anemometer:
Kondenzatorski mikrofon:
USB 2.0 mikrofonski vmesnik:
Osciloskop:
Prenosni računalnik:
Prenosni računalnik:
Programska oprema:

Brüel & Kjær Type 2203, Serial 487276
Brüel & Kjær Type 4165, Serial 709110
Brüel & Kjær Type 4145, Serial 499869
Brüel & Kjær Type 4220, Serial 756974
ZOOM H4n, Serial 00008996
Hold Peak HP-866B-APP Pro
Behringer ECM 8000, D1504093118
Behringer UMC204HD, S170202630BK0
Tektronix TDS 210
Apple MacBook Air
Dell Inspiron N7010
REW V 5.18

2.3 Merilni pogoji







Datum:
Lokacija:
Merilna razdalja:
Temperatura:
Veter:
Hitrost vrtenja kril:

13.1. (11:15)
Razdrto
58m od osi VE
+5'C
0km/h
0 obr/min

13.1. (16:15)
Razdrto
58m od osi VE
+5'C
<11,7km/h, E
ca. 20 obr/min

5

6.1.2019 (9h-12h)
Dolenja vas
75m od osi VE
0'C
<19 km/h, WSW
ca. 26 obr/min
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2.4 Kalibracija meritev in ocena merilnih pogreškov
Pred vsako meritvijo hrupa vetrne elektrarne je bila s pomočjo kalibratorja (pistonfon)
opravljena kalibracija meritve, t.j. nastavitev odčitka 124dB (LIN), oz. 113,5dB(A).
Izmerjene hitrosti vetra so se gibale od 12 km/h do 19 km/h (E, WSW), kar je primerljivo z
O'Neal s sodelavci [3], ki je meritve hrupa opravil pri hitrostih med 12km/h in 15km/h, pri
eni meritvi je bila hitrost vetra od 0 km/h, vetrna elektrarna pa je mirovala, kar je omogočilo
izmeriti samo hrup okolja, t.j. hrup avtoceste.
Hkrati s snemanjem zvočnega posnetka so bili večkrat zapored odčitane trenutne vrednosti
hrupa, kar zagotavlja dodatno sledljivost izmerjenih vrednosti hrupa za potrebe kasnejših
analiz, pri čemer se pogrešek meritve ohranja v mejah +/-1dB(A).

Slika 1: Kalibracija zvočnega tlaka (124 dB), ter meritev hitrosti vetra
Meritve in analize hrupa so pokrile področje od 2Hz do 20 kHz, torej tudi področje infrazvoka
od 2Hz do 20Hz. Pri meritvah infrazvoka je potrebno računati s pogreškom linearnosti
merilnih mikrofonov Brüel & Kjær in snemalnih mikrofonov ZOOM H3n. Dopuščam, da lahko
pogrešek meritve infrazvoka pri 2Hz znaša <10dB, pri 20 Hz pa <1dB, kar seveda pomeni, da
je lahko nivo infrazvočnih komponent tudi do 10 dB višji od zabeleženega na merilnih
diagramih.
Če bi bil cilj meritve zgolj v ugotavljanju nivojev infrazvoka, bi bilo seveda potrebno uporabiti
sodobnejši merilnik hrupa z vgrajenimi INFRA in G filtri.
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2.5 Meritve in analiza hrupa vetrne elektrarne Razdrto (6.1.2019)
Meritev hrupa je bila opravljena 6.1.2019 ob 16:15 v neposredni bližini vetrne elektrarne,
18m od stebra, oz. 58m od osi vetrne elektrarne, oz. tik pod njo:
Lokacija
Razdrto
Veter:
Hitrost vrtenja kril:

Oddaljenost od VE
58m od osi VE
<11,7 km/h E
20 obr/min

Hrup VE (ocena)*
< 50dB(A)

Meritev*
58dB(A)

Slika 2: Frekvenčna analiza trenutno odčitane vrednosti 57 db(A) (Apple)

Slika 3: Frekvenčna analiza trenutno odčitane vrednost 60 db(A) (Dell)
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Opomba 1: Izmerjene ravni hrupa so nihale od 58dB(A) do 60dB(A), rezultati pa so bili
očitno in tudi slišno odvisni od hrupa vetra in hrupa avtoceste, ki sta v zvočnem delu spektra
celo prevladovala nad hrupom vetrne elektrarne, ter seveda vplivala na odčitano vrednosti.
Hrup vetrne elektrarne ni izstopal, temveč je bil neizrazit in šibko slišen. S pozornim
opazovanjem dinamike zvočnega spektra in poslušanjem zvočnega zapisa je mogoče dovolj
zanesljivo oceniti, da je bil hrup – »švistanje« kril (rezil) vetrne elektrarne - ca. 10db(A) pod
izmerjenim nivojem hrupa vetra in avtoceste, od tod ocenjena vrednost hrupa vetrne
elektrarne <50dB(A).
V spektru prevladuje nizkofrekvenčni hrup, nivo infrazvoka je (proti pričakovanjem) nizek,
področje okrog 1 kHz gre nedvomno pripisati hrupu avtoceste. Frekvence infrazvočnega
spektra (2Hz do 20Hz) v odsotnosti močnega vetra, tudi ob upoštevanju merilnih pogreškov
(<10dBA), ostajajo pod vrednostmi 40dB. V spektru hrupa prevladuje nizkofrekvenčni hrup
(20Hz do 200Hz), v preostalem del spektra od 500Hz do 2kHz pa je opazen izrazit vpliv hrupa
avtoceste.

2.6 Meritve in analiza hrupa avtoceste pri VE Razdrto (13.1.2019)
Meritev hrupa je bila opravljena ob 10:45 v neposredni bližini vetrne elektrarne, 18 m od
stebra. Vetrna elektrarna je mirovala, posnet je bil torej samo hrup avtoceste.
Lokacija
Razdrto
Veter:
Hitrost vrtenja kril:

Oddaljenost od VE
58m od osi VE
0 km/h
0 obr/min

Hrup VE (ocena)*
----

Meritev*
50dB(A)

Slika 4: Frekvenčna analiza trenutno odčitane vrednost 50 db(A) (Dell)
Opomba 2: Raven hrupa avtoceste znaša 50dB(A), raven infrazvočnih komponent je < 40dB.
8
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2.7 Meritve in analiza hrupa vetrne elektrarne Razdrto (13.1.2019)
Meritev hrupa je bila opravljena ob 16:15 v neposredni bližini vetrne elektrarne, 18m od
stebra, oz. 58m od osi vetrne elektrarne.
Lokacija
Razdrto
Veter:
Hitrost vrtenja kril:

Oddaljenost od VE
58m od osi VE
<19 km/h, WSW
26 obr/min

Hrup VE (ocena)*
<50dB(A)

Meritev*
60dB(A)

Slika 5: Frekvenčna analiza trenutno odčitane vrednost 50db(A) (Dell)
Opomba 3: Primerjalne meritve (»vetrnica stoji« – »vetrnica se vrti«) in zvočni posnetki
kažejo, da znaša hrup avtoceste ca. 50dB(A), oz. niha od 48dB(A) do 52dB(A). Ko piha veter, in
vetrna elektrarna deluje pa se hrup poveča za ca. 10dB(A), ter znaša ca. 60dB(A), oz. niha od
58dB(A) do 62dB(A).
Ponovljene meritve (6.1.2019 in 13.1.2019) v primerljivih vetrovnih razmerah kažejo skoraj
identično sliko. V spektru prevladuje nizkofrekvenčni hrup, nivo infrazvoka je proti
pričakovanjem nizek. Tudi tokrat je mogoče s pozornim opazovanjem dinamike zvočnega
spektra dovolj zanesljivo oceniti, da je bil hrup vetrne elektrarne pod izmerjenim nivojem
hrupa vetra in hrupa avtoceste, od tod ocenjena vrednost hrupa vetrne elektrarne <50dB(A).
Dopustiti je potrebno, da lahko pogrešek meritve infrazvoka pri 2 Hz znaša do 10dB, kar
seveda pomeni, da je lahko nivo komponent infrazvočnih komponent tudi do 10dB višji od
prikazanega v merilnih diagramih, vendar tudi v tem primeru ne bi presegel vrednosti 40dB.

9
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2.8 Meritve in analiza hrupa vetrne elektrarne Dolenja vas (29.11.2018)
Meritev hrupa je bila opravljena 29.11.2018 ob vetrni elektrarni pri Dolenji vasi:
Lokacija
Dolenja vas
Veter:

Oddaljenost od VE
50m, 75m od osi VE
<65 km/h E

Hrup VE (ocena)
< 55dB(A)

Meritev
64,7dB(A)

Slika 6 Frekvenčna analiza trenutno odčitane vrednost 64,7db(A) (Apple)
Opomba 4: Ob močnih sunkih burje je nivo hrupa v bližini vetrne elektrarne nihal od 57db(A)
do 82dB(A). Ocenjujem, da je sam hrup vetrne elektrarne znašal manj 55dB(A). V spektru so
dominirale infrazvočne frekvence z vrednostmi <70dB, nizkofrekvenčni hrup pa je bil dobro
slišen v področju od 20Hz do 300Hz. Brez dvoma je bila največja ovira meritvam prav burja, ki
je na dan meritev pihala s hitrostjo 18m/s, oz. 65km/h. To je npr. več kot 400% hitrosti vetra,
kot jo je zabeležil O'Neal s sodelavci [5], ki je med meritvami izmeril hitrosti med 3,2 in 4,1
m/s, oz. 12km/h in 15km/h.
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3 Naknadna razmišljanja
3.1 Meritve in analize hrupa vetrnih elektrarn - dosedanje izkušnje
Opravljene meritve in analize hrupa vetrnih elektrarn pri Razdrtem in v Dolenji vasi kažejo,
da tudi v neposredni bližini vetrnih elektrarn izmerjeni hrup ne presega vrednosti 55dB(A),
najverjetneje pa znaša okrog 50dB(A). V enem primeru je na izmerjeno raven hrupa vplival
hrup mimo vozečih vozil na bližnji avtocesti, v drugem pa je na rezultat vplivala močna burja.
Prav zaradi vpliva hrupa avtoceste in burje, je bilo ugotavljanje vrednosti hrupa vetrnih
elektrarn prepuščeno (kar se da objektivizirani) oceni. Kot zelo koristno se je izkazala meritev
hrupa avtoceste, ko je v brezvetrju vetrna elektrarna mirovala.
Čeprav je seveda zelo pomembno meriti hrup v neposredni bližini naselij in blizu
stanovanjskih hiš, so meritve ob vznožju vetrne elektrarne pomembne zato, da se ne le
pridobijo osnovni podatki o hrupu, pač pa predvsem zato, ker je tik ob njej najlažje
identificirati spektralne komponente, ki jih je mogoče pripisati vetrni elektrarni. Z večanjem
razdalje namreč relativno narašča vpliv hrupa avtoceste in hrupa vetra.
Pri ocenjevanju vrednosti hrupa so zelo koristni zvočni zapisi, saj je uho v določenem pogledu
zmogljivejši razločevalec zvoka, kot spektralni analizator. Uho zmore tudi v hrupnem okolju
jasno razločiti, prepoznati posamične zvoke, npr. »švistanje« rezil vetrne elektrarne, ter
razumeti besede, ki so tišje od prevladujočega hrupa, česar spektralni analizator ne zmore.
Z opazovanjem doslej posnetih spektrov, ter z vzporednim poslušanjem posnetega zvočnega
zapisa, je mogoče z gotovostjo oceniti, da je hrup vetrne elektrarne v posamičnih primerih od
5 dB(A) do 15 dB(A) nižji od nivoja hrupa avtoceste in od okoliškega vetra (burje).
Hrup prometa v Razdrtem zlasti v dnevnem času, praviloma vedno preglasi hrup 300m
oddaljene vetrne elektrarne, verjeti je, da je za prebivalce moteč zlasti v nočnem času.

3.2 Izračun hrupa upoštevaje zvočno moč vetrne elektrarne
Hrup vetrne elektrarne, oz. nivo zvočnega tlaka (Sound Presure Level) na določeni
oddaljenosti od vetrne elektrarne je mogoče izračunati, upoštevaje deklarirano zvočno moč
(Sound Power Level), ki je distančno neodvisen parameter vetrne elektrarne, t.j. neodvisen od
oddaljenosti. Preračun med zvočno močjo in zvočnim tlakom je npr. dostopen tudi na
http://www.sengpielaudio.com/calculator-soundpower.htm. Nivo zvočnega tlaka je odvisen
od oddaljenosti (d) od vetrne elektrarne, kot vira zvočne moči, ter smerne karakteristike vira,
oz. faktorja usmerjenosti (Q) hrupa vetrne elektrarne, ki v osi seva močneje, kot pravokotno
na os vrtenja.
V nadaljevanju so podani trije preprosti izračuni za vetrno elektrarno v Razdrtem, za d=57 m
od vira zvočne moči (tik pod elektrarno), ter za d=300 m oddaljeno naselje Razdrto, pri čemer
naj bo Q=1 (krogelna karakteristika), čeprav je karakteristika vetrne elektrarne v resnici
bližje akustičnemu dipolu, pri katerem je lahko v smeri osi npr. Q=2, na srečo pa je dipol tudi v
Razdrtem obrnjen v smeri vetra, ter pravokotno na Razdrto, kjer je npr. Q=0.5.
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Po tem izračunu je tik pod vetrno elektrarno, 58m od osi vetrne elektrarne, mogoče
pričakovati nivo zvočnega tlaka okrog 57 dB(A), kar je bilo tudi izmerjeno, v Razdrtem, 300 m
od vetrne elektrarne, pa je po izračunu mogoče pričakovati nivo hrupa vetrne elektrarne
okrog 40dB(A), nikakor pa ne občutno več. V Dolenji vasi, 830 m od vetrne elektrarne, je po
izračunu mogoče pričakovati nivo hrupa vetrne elektrarne okrog 34 dB(A), in ne občutno več.

Izmerjene vrednosti so v vseh bistvenih podrobnostih povsem skladne tudi z izračunani
vrednostmi za zvočni vir z nazivno zvočno močjo 103dB(A).

3.3 Hrup vetrnih elektrarn kot objektivna in subjektivna motnja
Ob opravljenih meritvah ocenjujem, da lahko hrup vetrnih elektrarn nekatere ljudi vsekakor
moti, drugih pa morda ne tako zelo, kot ugotavljata tudi Knopper LD in Ollson CA v poročilu
Health effects and wind turbines, Environmental Health 2011 [1]. Hrup vetrnih turbin nekatere
ljudi moti, in ga povezujejo z vplivom na zdravje (npr. motnjo spanja), še posebej pri nivojih
zvočnega tlaka, višjih od 40dB(A).
Ne gre dvomiti v resničnost izjav okoliških prebivalcev, ki na tem področju živijo že celo
življenje, dopustno pa je soočiti njihove izjave in oceniti njihovo pomembnost:
1) »hrup vetrnih elektrarn me moti, še zlasti ponoči«,
2) »burja in zavijanje burje me ne moti«, »dušo bi dala za burjo« (H.M. iz Vipave)
Tisto, kar nekoliko čudi je navidezna kontradiktornost navedenih izjav, še zlasti ker na
oddaljenosti 300m nivo hrupa vetrne elektrarne znaša le ca. 30 dB(A) do 35 dB(A), kar je
objektivno gledano za 10 dB(A) do 15 dB(A) nižje od nivoja hrupa vetra (burje). Področje
vplivov hrupa, zlasti nizkofrekvenčnega hrupa in infrazvoka, na počutje in zdravje, je šibko
raziskano.
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Maria Alves-Pereira s soavtorji [2] pravilno ugotavlja, da je človeško telo visko-elastičnokompozitni material, in se kot tako dinamično odziva na hrup in vibracije, odziv biološkega
tkiva pa je odvisen od frekvence, amplitude in trajanja. Telo je vsakodnevno izpostavljeno
različnim, bolj ali manj visokim nivojem hrupa, pri svojem gibanju pa je izpostavljeno tudi
zelo širokemu spektru vibracij. Vpliv hrupa in vibracij na biološka tkiva, ter posledično na
počutje in zdravje ljudi je, zlasti pri nizkofrekvenčnemu hrupu in infrazvoku, sorazmerno
šibko raziskano področje, še toliko manj pa je raziskan vpliv hrupa vetrnih elektrarn na
počutje in zdravje, nesporno dejstvo pa je, da ima vsaka energija ima fizične učinke, če jo
slišimo, ali ne, enako tudi akustična energija hrupa in infrazvoka.
Ni dvoma, da nizkofrekvenčni zvok in infrazvok vplivata na počutje in zdravje. Mehanska
nihanja, ki jih nizkofrekvenčni zvok in infrazvok vsiljujeta telesu, lahko občutimo kot
nelagodje, strah, slabost, omotica, glavobol, težave pri koncentraciji, »mravljince« po telesu.
Eden od razlogov za slabo počutje lahko leži v dejstvu, da je lastna frekvenca notranjih
organov (pljuča, ledvice, jetra, idr.) okrog 6 Hz do 8Hz tako, da lahko ob vzbujanju z
infrazvokom notranji organi zanihajo v lastni frekvenci. Čeprav obstajajo dokazi o vplivih
nizkofrekvenčnega hrupa in infrazvoka na počutje ljudi, pa so mnenja o škodljivih učinkih
hrupa vetrnih elektrarn deljena, saj je kvantifikacija škodljivih nivojev izjemno odgovorna.
Ne gre dvomiti v resničnost izjav okoliških prebivalcev, da jih hrup vetrnih elektrarn moti, da
vpliva na njihovo počutje in zdravje, vsekakor pa je dopustno primerjati vplive različnih virov,
jih oceniti, ter nato poskušati ovrednotiti njihovo pomembnost:
1) »hrup vetrnih elektrarn (infrazvok in nizkofrekvenčni) me moti, počutim se nelagodno,
občutim slabost, ponoči ne morem spati«,
2) »hrup in vibracije pri vožnji z avtomobilom me ne motijo, res pa je, da pri daljši vožnji
občutim slabost in utrujenost«.
Tisto, kar nekoliko čudi je primerljivost vplivov, še zlasti ker so hrup in vibracije pri vožnji z
avtomobilom bistveno večje, od hrupa in vibracij vetrnih elektrarn.
Vendar potencialnih negativnih vplivov hrupa in infrazvoka seveda nikakor ne gre
podcenjevati, za ocenjevanje vplivov nizkofrekvenčnega hrupa in infrazvoka vetrnih turbin na
počutje in zdravje, bi zato veljalo vzpodbujati nadaljnje raziskave.
Smernice Svetovne zdravstvene organizacije 2018 priporočajo, da naj bi bila povprečna,
dnevna, večerna in nočna izpostavljenost hrupu vetrnih elektrarn Lden <45dB(A), upoštevaje
ISO 1996-1:2016; dokazi za zdravstvena tveganja pri 45 dB Lden so ocenjeni kot zelo šibki.
Ker sodi hrup med pomembna tveganja za počutje in zdravje ljudi, in ker že rimsko pravo kot
najvišji zakon postavlja zdravje ljudi (»Salus populi ultima lex«), je tudi pri vetrnih elektrarnah
v prvi vrsti in daleč najbolj pomembno meriti ravni hrupa na način, ki omogoča presoditi, v
kolikšni meri je lahko povezan z neugodnimi vplivi na počutje in zdravje prebivalcev.
Potrebno bo pridobiti nove izkušnje, hrup, nizkofrekvenčni zvok in infrazvok bi veljalo meriti
tudi pred in v notranjosti hiš, podnevi in v nočnem času.
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3.4 Avtorjevo mnenje o umeščanju vetrnih elektrarn v prostor v Sloveniji
Brez dvoma sta nizkofrekvenčni hrup in infrazvok del širšega problema, ki nikakor ni omejen
samo na vetrne elektrarne. Vetrne elektrarne povzročajo nizkofrekvenčni hrup in infrazvok,
vsekakor pa niso edini generator teh frekvenc.
Vetrne elektrarne vsekakor ne sodijo v bližino bivalnih naselij, postavitev vetrne elektrarne
pri Razdrtem in Dolenji vasi je v vseh pogledih (bivalnem, ekološkem, tehničnem,
ekonomskem, političnem, idr.) zgrešena in neupravičena, zaradi nasprotovanja prebivalcev
tudi nedemokratična in sporna, saj vetrne elektrarne prebivalce motijo, povzročajo motnje
spanja, utrujenost in občutke strahu, področja bivalnih naselij pa pretvorijo v industrijska
področja. Malo je ljudi, ki bi želeli postaviti vetrne elektrarne 'na svojem dvorišču', zato bi
morala zakonodaja investitorjem dovoljevati umeščanje vetrnih elektrarne le daleč stran od
bivalnih okolij, ter višje ležečih nenaseljenih področjih, 'kjer borovci postrani rastejo in je trava
od vetra poležana'.
Vendar moram kot akustik ugotoviti in potrditi, da v doslej opravljenih meritvah in analizah
hrupa obeh vetrnih elektrarn nisem odkril nič alarmantnega, prav nič takšnega, da bi smeli
vetrne elektrarne a priori izpostavljati kot edino resno grožnjo in jih demonizirati, še zlasti,
ker je v okolju še mnogo drugih, zelo hrupnih virov, kot so avtoceste, železnice, kamnolomi,
tovarne, idr.
Upati je, da bomo o hrupu vetrnih elektrarn pridobili nova spoznanja in nove izkušnje, ter
bomo jutri vedeli več, kot vemo danes.

4 Izjava o avtorstvu
MBSQ–elektroakustični laboratorij Mitja Borko je zasebno prizadevnje upokojenega
strokovnjaka, ki v strokovnem, tehničnem in organizacijskem pogledu izpolnjuje vse potrebne
pogoje za nepristransko izvajanje meritev in analiz v audio in hi-fi tehniki, ter pri načrtovanju
in izvedbi elektro-akustičnih projektov.
Pričujoče poročilo je zaščiteno avtorsko delo. Avtor izjavljam, da so bile meritve in analize
izvedene kar se da skrbno, strokovno korektno, objektivno, nepristransko, na primernem
tehniško nivoju, s kalibrirano merilno opremo. Opravljene meritve in analize, vključno s
pričujočim poročilom, so bile izvedene brezplačno, vsi stroški bremenijo avtorja poročila.
V primerih, ko se projekti izvajajo po naročilu, oz. na podlagi pogodb o avtorskem delu,
v avtorjevem imenu izda račun Avtorska agencija za Slovenijo (AAS), Slovenska cesta 47,
Ljubljana, Tel: 300-15-60, Faks: +386 1 231 02 40, Splet: www.aas.si, E-naslov: aas@aas.si.
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5 Zaključek
Na podlagi opravljenih meritev in analiz hrupa vetrne elektrarne v Razdrtem je mogoče z
gotovostjo mogoče potrditi, da tudi v neposredni bližini vetrne elektrarne, ob najvišji
izmerjeni skupni vrednosti hrupa 60dB(A), ocenjena vrednost hrupa vetrne elektrarne ne
presega 50dB(A), v 200 m oddaljenem Razdrtem pa ocenjena vrednost hrupa ne more
presegati ravni, ki bi bila višja od vrednosti Lden<45dB(A), kot jo v svojih smernicah in
priporočilih (2018) navaja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V spektru hrupa vetrne
elektrarne Razdrto prevladuje nizkofrekvenčni hrup (20Hz do 200Hz), nivo infrazvoka je
(presenetljivo) nizek, saj frekvence infrazvočnega spektra (2Hz do 20Hz), v odsotnosti
močnega vetra, ostajajo pod vrednostmi 40dB, v preostalem delu spektra od 300Hz do 2 kHz
pa je opazen vpliv hrupa avtoceste. V Razdrtem je slišen hrup avtoceste, hrup vetrne
elektrarne, ki stoji na nasprotni strani ceste, pa v normalnih okoliščinah ne more preglasiti
nivoja hrupa avtoceste.
Conclusion.
According to the noise measurements and analyzes of the wind turbine near Razdrto, a total
maximum noise level of 60dB(A) was measured close to the wind turbine, while estimated
wind turbine noise value has not exceeded 50dB(A). In Razdrto, 100m away from highway,
and 200 m away from wind turbine, an estimated noise value should not exceed Lden value
<45dB(A), as per World Health Organization (WHO) guidelines and recommendations
(2018). In absence of strong wind, low frequency noise (20Hz to 200Hz) dominates within
the noise spectrum, while clearly audible motorway noise is present from 300Hz to 2 kHz. In
Razdrto, the motorway noise dominates, and the noise from the wind turbine on the opposite
side of highway, normally cannot achieve, or exceed it. Infrasound components (2Hz to
20Hz) remain below 40dB.

6 Viri
1. Knopper LD in Ollson CA: Health effects and wind turbines, Environmental Health, 2011
2. Alves-Pereira M, Rapley B, Bakker H, Summers R: Akustika in biološki sistemi
https://www.intechopen.com/online-first/acoustics-and-biological-structures

3. O'Neal RD, Hellweg J, Lampeter RM: Low frequency noise and infrasound from wind
turbines, Noise Control Eng J. 2011
4. Krogh CM, Dumbrille A, McMurtry RY, James R, Rand RW, Nissenbaum MA, Aramini JJ,
Ambrose SE: Kanadska študija o hrupu vetrnih elektrarn
https://www.scribd.com/document/396097169/Health-Canada-s-Wind-Turbine-Noise-and-Health-Study-a-Review-Exploring-Research-ChallengesMethods-Limitations-and-Uncertainties-of-Some-of-the-Find#fullscreen&from_embed

15

