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„Нов модел на сътрудничество за Нови умения”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

НАЧИНИ ЗА БОРБА СЪС ШУМА –
РЕШЕНИЯ ЗА ПРАКТИКАТА В
ГРАДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЙЕЖИ ДУТКИЕВИЧ
ИНЖЕНЕРИЯ СП. З О.О.

ЕВРОПЕЙСКАТА „ЗЕЛЕНА КНИГА“ - НОВА ПОЛИТИКА ЗА
БОРБА СЪС ШУМА 1996 Г.
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Около 20% от всички жители на ЕС са изложени на
такова ниво на шум, което се признава за
недопустимо от научните работници и експертите =
80 милиона души
Допълнително 170 млн. души живеят в територии, на
които нивото на шума в продължение на деня има
дразнещо влияние.

ДИРЕКТИВА 2002/49/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА – 2002г.
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1.

Определяне на общ подход, насочен към
приоритетното избягване, предотвратяване или
намаляване на вредните последици /в това число
раздразнението/ на излагане на шум в околната среда,

2.

Осигуряване на солидни основи за развитие на
действията на Общността с цел намаляване на шума,
емитиран от главните източници на шум – колесните и
релсовите превозни средства, инфраструктурата,
самолетите, промишлените и туристическите
съоръжения, както и преносими съоръжения

СЕГАШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В ЕВРОПА
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50% от жителите на градовете са изложени на
ниво на шум, което е по-високо от 55 децибела
LDEN



15% от жителите – на ниво на шума,
превишаващо 65 децибела LDEN.

ШУМ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАДОВЕ НА БАЗА НА
АНКЕТА ЗА ШУМА EUROCITIES
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ШУМ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАДОВЕ НА БАЗА НА
АНКЕТА ЗА ШУМА EUROCITIES
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Големината на автомобилното движение и броят на
автомобилите все повече ще се увеличава, дори и при
сегашната икономическа криза.



Увеличаването на мобилността, на урбанизацията и на
автоматизацията ще води до увеличаване на броя на
лицата, изложени на шум и раздразнени от шума, ако не
бъдат подети някакви действия.

Центъра на Варшава - час пик
7

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ
НА МЕСТНО НИВО?
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-

Управляване на пътното движение, което обхваща
намаляване на допустимата скорост, регулиране на
уличното движение, ограничаване или забраняване на
движението на товарни автомобили на определени
територии, през нощта или в часовете на пиковото
движение, такси за използуването на пътища, такси за
паркинг,намаляване на възможностите за паркиране,
паркиране в предградията на градовете и придвижване
до центъра със средствата на обществения транспорт, а
също и много други.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ
НА МЕСТНО НИВО?
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Въвеждането на т.н. Зони „Околна среда“ или Зона за
„малка емисия“ . Шофьора може да влезе в такава зона
само при условие, че има разрешение,
Приложение на тихи пътни настилки – тънкослойната
настилка е най-подходяща и може да доведе до
предварително намаляване на шума с 3-4 децибела, а в
по-далечна перспектива средното намаляване може да
възлиза на около 2 децибела; трябва също да се
подчертае, че обикновеният асфалт след няколко години
на използване ще бъде „по-звучен“.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ
НА МЕСТНО НИВО?
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Пътни акустични екрани,
Промоция на обществения транспорт и други форми на
масов транспорт като например училищни автобуси,
автобуси за предприятия или икономически зони,
Промоция на тихи средства за транспорт такива като
придвижване пеша, каране на колело или дори на
ролкови кънки като алтернатива на транспорта на къси
разстояния,
Използване на възможностите на Информационните
технологиии и на Телекомуникационните технологии –
приложение на е-услуги, а също и на Системи за
интелигентен транспорт.

МЕСТНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИ
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Правителствата на отделните държави трябва да
подкрепят органите за управление с помощта на
допълнителни средства и действия, такива като фискални
/бюджетни/, които са „приятелски“ настроени за околната
среда – например леки коли и други превозни средства с
ниско ниво на шум, които не са натоварени с пълна
данъчна ставка, а с малко по-нисък данък,
Фондове за изследвания,касаещи шума, последиците от
въздействието на шума, а също и показателите за шум.
Доброто законодателство, касаещо шума, е в по –голяма
или в по-малка степен безусловно необходимо условие
/sine qua non/.

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИ
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-

Ограничаването на допустимите нива на шум /лимити/ в
процеса на приемане /одобяване/ на превозните
средства като леки автомобили, трамваи, влакове, гуми,
самолети, туристическо оборудване, моторни превозни
средства с две или три колела, мотопеди, моторолери и
т.н. чрез въвеждане на по-строги лимити, такси или други
форми на мотивация; по този начин шума, произхождащ
от тези източници, може да бъде намален до нивото,
което от гледна точка на техниката се смята понастоящем
за реално.

СТОПАНИСВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВАТА
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В Полша стопанисването на пространството става на базата на:
1/ местни планове,
2/решения, които се отнасят за условията за изграждане на сгради и определяне
на местоположението на инвестицията и на публичната цел, като съществува
възможност за суспендирането им в срок до 9 месеца,
3/ специални закони, в това число т.н. специален закон, отнасящ се за
осъществяване на строежа на пътища,
Тази обширна, успоредна и неслята система за пространствено планиране
води до това, че санкционирането на неблагоприятните от гледна точка на
пространственото планиране местоположения на инвестиции – от една
страна пътища, коловози, а от друга страна на сгради, води също така до:

Увеличаване на излагането на въздействието на шум,
 Загрозяване на естествения и културен пейзаж
 Излага бюджета на държавата и на териториалните самоуправления на
допълнителни и излишни обезщетения

ДАЛИ МЕСТНИЯ ПЛАН МОЖЕ ДА ПРЕДОТВРАТИ
НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВОТО, СВЪРЗАНИ С
ИЗЛАГАНЕТО НА ШУМ ИЛИ С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ
БОРБАТА СЪС ШУМА?!
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В местния план се изисква диференциране на терените /териториите/ с различни функции или с
различни принципи за стопанисване, като за целта се взимат под внимание изискванията, определени за
дадени територии /член 114 и член 113, алинея 2, точка 1 на закона за опазване на околната среда както
следва:


а/ за терени за жилищни сгради,
б/За болници и домове за социални грижи
в/ за сгради , свързани с постоянното или временно пребиваване на деца и младежи,
г/ за нуждите на курорти /санаториуми/
д/ за нуждите за почивка и отдих,
е/ за жилищно-обслужваща дейност.


В местния план що се касае защитата от шум, освен на задължителните инструкции още се базира и на:

а/Определенията , произтичащи от Изследването на условията и насоките за стопанисване на
пространствата в дадената община,
б/Екофизиография – разработка, изготвена преди съставянето на плана, в която се взима под внимание
също и картата за акустична чувствителност /ако съществува такава карта/,
в/Доклад за сегашното състояние, в което се разкриват потенциалните и проявяващи се конфликти,
свързани с околната среда,

г/ оценка на предложенията, направени към плана, от гледна точка на въздействията върху
околната среда.
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Генералната постановка и условие, приемано на етапа на изготвяне на проекта за
местни планове – съгласно член 144, алинеия 2 на Закона, е инсталацията да
отговаря на стандартите за качество на околната среда извън теритоторията, за
която отговарящия за инсталацията има правно основание; под инсталация трябва
да се разбира както е дадено по-долу:
а/ съоръжения или възел от стационарни технически съоръжения, свързани в
технологично отношение,и намиращи се на терена на дадено предприятие, за
които съоръжения правно отношение има същия субект,
б/ Строежи, които не са технически съоръжения, нито пък техни възли, чиято
експлоатация може да доведе до емисия на шум.
Член 4.1. Закон за планирането и стопанисване на пространствата от 2003 г. В
дадения местен план за пространствено стопанисване са определени
предназначението на терена /територията/, разместването /разпределянето / на
инвестицията с публична цел, а също и определянето на начините за
стопанисването му и уловията за строеж на този терен.

Оттук следва, че записаното в този план се явява сбор от определения за групи
терени /територии/ и за всеки от терените поотделно, при което терена
представлява фрагмент от територията, определена в плана, който терен има
определено предназначение и определени линии и е обозначен с цифрови и
буквени знаци.

В местния план за стопанисване на пространството има определения, касаещи
шум, появяващи се главно в текста на закона, като понякога тези определения
се виждат също и на фигурата на плана
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Подялба на зони в изследването за условията и насоките за
пространствено стопанисване в общината и града
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КАКВО Е ЗАПИСАНО В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА И НАСОКИТЕ ЗА
ПРОСТРАНСТВЕНО СТОПАНИСВАНЕ – Пример на Изследване за столичния
град Варшава
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ИЗСЛЕДВАНЕТО се явява главното указание за местните планове и за политиката за управление на пространството
5. ПРИНЦИПИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ЗАПЛАХИ
1. Опасности за природната среда.
В кръга на опасностите за природната среда на територията на града се различават следните:
а/ шум от транспортни средства,
б/ шум от самолети, свързан с функционирането на Аеропорт Варшава - Окенче на името на Фридерик Шопен и на летището Бабице в Бемово
5.2. Основни принципи на защитата от опасности
а/ защита от шум, предизвикан от транспортни средства:
С оглед на ограничаването на тежеста от шум, предизвикан от транспортни средства, трябва да се стремим към подобряване на състоянието в това отношение в
съответствие със задължителните стандарти и то на етапа на:
Планирането, проектирането и експлоатацията на транспортната система и особено чрез:
Изграждане на широка мрежа ог пътища и улици главно в системата на околовръстни пътища с оглед на намаляване на натоварването на движението в центъра на
града, като по този начин подобряваме акустичния климат в зоната на центъра и на града;
Модернизиране на улици и изграждане на улици посредством приложението на решения, ограничаващи нивото на емисия на шум, и разпространяването му в околната
среда;
Повишаване на конкурентнспособността на обществения транспорт по отношение на личните автомобили например по следния начин: модернизиране и разширяване
на трамвайния транспорт, съживяване на железопътния транспорт и разширяване на метрото;
По-широко приложение на модерните средства за инженерия на движението с цел по-доброто протичане на пътното движение и даването на привилегии на
превозните средства от обществения транспорт,
Разширяване на зоните на града, свободни от автомобилно движение, или на зоните, които имат ограничение за този тип движение,

Развитието на велосипедния транспорт и на пешеходното движение,
Приложение на технически и организационни решения, с които се гарантира спазването на стандартите за защита от шум в околната среда и в помещенията на сгради;
Заплануване на функциите на терени и на принципите за застрояването им в дадените местни планове особено по следния начин:
Чрез определяне на вида на терена и на предназначението му;
Посочване на начин за разместване на строежите или на системата им, както и на технически решения и организационни решения, осигуряващи свойствен акустичен
климат.

КАРТА НА АКУСТИЧНАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
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В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНИТЕ ИЗМЕРВАМЕ ШУМА НА
ЛИНИЯТА, РАЗГРАНИЧАВАЩА ТЕРЕНА /ТЕРИТОРИЯТА/ ОТ
ПЪТЯ /УЛИЦИ В ГРАДА/
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КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ
ПРОЕКТАНТА НА ПЛАНА?!
21

Къде трябва да свършва шума: именно на територията на улицата, описана в плана със
знаците например КД.Г, КД.Д,, КД-Л или със разграничаваща линия за територията на
железницата, описвана обикновено със знаци КК, т.е. до линията, или максимално на
линията, разграничаваща в даден местен план обсега на собственост и/или на управление
на терена „шума трябва да спре!“.
Действията по защитата от шум включват:


Или елиминирането на източниците на шум – например чрез обособяването на тихи
зони /член 118, б,1. на закона за опазване на околната среда/, чрез смяна на
настилката с тиха настилка, чрез подмяна на превозните средства с такива, които са
по-тихи, чрез ограничаване на използуването на транспортни средства, които
емитират шум и пр.



Ако гореизброените действия не са възможни, то трябва да се смени
съществуващото стопанисване на такъв вид стопанисване, което дава възможност за
използуване на норми за шум с по-ниски изисквания или пък да се изместят
чувствителните терени извън зоните, където се проявява превишаване на нормите,



Или постигане на очакваното ниво на емисии в мястото на приема „вълна –
екрани“,използуване на насипи, прегради, изолиращи ленти – в това число и
зеленина, или сгради, строежи, съоръжени със защитни бариери.

ДОКУМЕНТИ, ПРИДРУЖАВАЩИ СЪСТАВЯНЕТО НА
ПРОЕКТ ЗА МЕСТЕН ПЛАН И ЗАПИСАНОТО В ПЛАНА В
ОБХВАТА НА ТЕЖЕСТА ОТ ШУМ
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Фрагмент от „Изследване на условията и насоките за стопанисване на пространството в столичен
град Варшава – насоки и функционално-пространствена структура
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Най-често проектантът – за да опази терена от шума и съществуващият на края на терена и на строежа източник,
и да го замени с терен, който не е толкова чувствителен на шум, - например на терен за услуги, или пък той
въвежда други ограничения в обхвата на оформянето на строежа; това е особено трудно тогава, когато строежа
подлежи на опазване от консерватор на забележителности /паметници на културата/, или подлежи на опазване
поради естетична защита, осъществявана според плана; в тозислучай методът на защита не е осъден на неуспех
и остава да се реши от собственика на недвижимото имущество, което става на етапа на осъществяване или
модернизация на инвестицията, или пък на етапа на реализация на политиката на органите за самоуправление.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЖЕСТА ЗА ШУМ В ДАДЕНИЯ МЕСТЕН
ПЛАН ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО
24
„3. Определя се предназначението за териториите /терените/ за строеж на жилищни многофамилни сгради и услуги,
обозначени със знака : MW/U:
1.Основно предназначение:
а/ Вътрешна архитектура за много семейства,
б/обслужващи функции в обхвата на: офиси,администрация, финансово обслужване, търговия на дребно /като се изключат
бензиностанциите/, здравни услуги /без болници/, услуги свързани с култура, наука, поща и телекомуникации, туристика,
в/ Колективна вътрешна архитектура с обхват хотели, пансиони или общежития за студенти;

2. допустимо предназначение: услуги в областта на занаятчийството /като се изключат работилниците за автомобили/,
кулинарно изкуство;
3.Забранява се месторазполагането на функции, които се отличават от определените в точки 1 и 2, с изключение на основните
функции неизброени в точка 2, които може да съставляват не повече от 5% от ползувателната площ на сградата;
4.В обхвата на защитата от шум терените MW/U се включват към „терените в зоната на центъра с повече от 100 хиляди
жители“.

„8. В обхвата на противодействията за възникване на замърсявания на терена на съществуващата събирателна улица с
трамвайна линия – Алейе Йерозолимские се определя както следва:
1.При модернизирането и разширяването на съществуващата улица на естакадата и моста се определят въвеждането на
технически решения и пространствени решения, с които се цели да се ограничи възникването и разпространяването на шум и
трептения – например чрез подмяна на настилката, чрез промени в организацията на движение, промени в сечението на
улицата;
2.на терените на центъра, където има сгради, не се допуска местополагането на акустични екрани на улиците;

3.При модернизацията на съществуващата трамвайна линия, намираща се на естакадата на улицата и на естакадата на моста
се определя използуването на технически решения за трамвайния коловоз, с които се ограничава възникването и
разпространяването на шум и трептения.“
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ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ ПО ПРОЕКТА НА ПЛАНА СА
АНАЛИЗИРАНИ В „ПРОГНОЗА“ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА НА ПЛАНА ВЪРХУ
ОКОЛНАТА СРЕДА; ТАЗИ ПРОГНОЗА Е СЪСТАВЕНА В ОБХВАТА НА СЪСТОЯНИЕТО,
СЪЩЕСТВУВАЩО ВЪЗ ОСНОВА НА ЕКОФИЗИОГРАФИЯТА, ВЪЗ ОСНОВА НА АКУСТИЧНАТА
КАРТА ИЛИ НА ДРУГИТЕ ДОСТЪПНИ ДАННИ – НАПРИМЕР ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЯТА,
СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА КОНКРЕТНИТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Актуалното състояние на акустичния климат е представено на дадените подолу фигури на база на Акустичната карта на Варшава

Фиг.7: Фрагмент от акустичната карта на Варшава от 2007 г. Пътен шум
Ldwn – средно ниво на звука „А“ в децибели
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Фиг.12: Фрагмент от Акустичната карта на Варшава от 2007 г. Железопътен шум
Ln – средно ниво на звука „А“ в децибели

- Алейе Йерозолимские на виадукта и моста Понятовски

- Трасето Лаженковска, ул. Армиа людова
- Вислострада – ул.Виосларска и ул.Солец
Относително нисък е шумът, отделян от събирателните улици Людна, Розбрат и
Кручковски
Значителен източник на шум се явява диаметралната железопътна линия.
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Указания, отнасящи се за член 43 от закона за обществените пътища.
Национален път: разстояние в мястото на изградения терен 10 м, Разстояние извън
мястото на изграждането – 25 м
Воеводски /окръжен/ път, околийски път: Разстояние в изградения терен 8 м,
разстояние извън терена на изграждането 20 м.
Общински път: Разстояние в мястото на изграждане – 6 м. Разстояние извън терена –
15 м.
НА ОБСЪЖДАНИЯ ТЕРЕН МОЖЕ ДА СЕ РАЗГРАНИЧАТ СЛЕДНИТЕ АКУСТИЧНИ
СИТУАЦИИ:
1. На териториите между железопътния и пътния виадукт, а също и на терените,
разположени на юг от пътния виадукт до района на ул. Людна настъпва натрупване на
пътния, трамвайния и железопътния шум, чиито стойности превишават нивото, което
е допустимо в зоната на центъра, както и на териториите, където има многофамилни
сгради и жилищни сгради с обслужваща дейност.
2.На терените, граничещи с Траса Лаженковска и около Вислострада пътният шум
води до превишаване на допустимите нива на шум за многофамилните сгради в
район , намиращ се на около 100 м от горепосочените улици.
3.На останалата част от територията, където има фасадни сгради по продължение
на улиците, нивото на шум в пътното платно превишава 60децибела през периода на
деня. На същото ниво е и шума за фасадните части на етажите на сградите. От друга
страна във вътрешността на кварталите нивото на шума е по-малко от 50 децибела.
4.На териториите, на които има зеленина, се проявява превишаване на допустимите
нива на шум на терените за отдих и почивка.

5.11 ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ АКУСТИЧНИЯ КЛИМАТ
През територията на терена, на който е направен анализ, преминава трасето на много пътища със значителна
интензивност на движение, от което следва, че и шума е на високо ниво.
Според плана тези трасета се запазват и не се предвижда изграждането на нови такива.В обсъждания план и в
съседство с него може да се разграничат следните пътни трасета, които понастоящем съществуват и в бъдеще
ще останат значителен източник на шум:
а/Траса Лаженковска и диаметралната железопътна линия. Тези две транспортни трасета се намират извън
обхвата на границите на обсъждания план. Траса Лаженковска се намира извън терена, обхванат в плана, а
железопътната линия не може да бъде предмет на определенията на плана, тъй като е разположена на
затворена територия.
Стопанисването на околната среда на горезброените трасета е вече оформено и по план не са предвидени
значими промени в това отношение. Към терените, които непосредствено граничат с гореизложените
преобладават терени с обслужваща функция, които не са чувствителни на транспортен шум. На терените, на
които понастоящем преобладава жилищната функция по план не е предвидено ограничаването й за сметка на
обслужващите функции.
б/ Вислострада /формално артерия от улици както следва: Въбжеже Кошчюшковские – Виошларска – Солец/
се явява главна улица за експресно движение. Според плана е предвидено /допуска се/ е тя да бъде
поместена в тунел, с което ще се ограничи емисията на шум.
Съгласно плана за терените , които се намират около нея, се предвижда – като водеща функция, да има
услуги, които не са чувствителни на шум.
в/ Алейе Йерозолимские – Виадукт Понятовски.
Според плана се разпорежда за колесното и трамвайното движение на виадукта да се прилагат технически
решения, с които се ограничава емисията на шум и трептения /вибрации/.На съседните терени, където
понастоящем преобладава жилищната функция по план се предвижда ограничаването й в полза на функциите
за обслужване.По план правилно се предвиждат защитио от транспортния шум в обхвата, който може да бъде
предмет на решенията на местния план. Освен защитите „при източника“ като екрани, тихи настилки, тихи
трамвайни платна, в плана се посочват /определят се или се препоръчват/ акустично подновяване на
външните прегради в съществуващите сгради, както и изграждането на нови сгради, оборудвани с
противошумни съоръжения съгласно подробните инструкции в този обхват - строително законодателство,
Полски норми /стандарти/.

КАКВО ДА НАПРАВИМ СЪС ШУМА В ГРАДА?
ДА ОГРАНИЧАВАМЕ ЕМИСИЯТА МУ КАКТО СЛЕДВА:
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Значително елиминиране на източниците му, което означава ограничаване в движението на
превозните средства в полза на пешеходците и велосипедите, подмяна на настилката,
стесняване на пътното платно, въвеждане на ограничения на скоростта на движение до 30
км/час посредством пътни знаци и други трудности.

ТУК НАЙ-ВАЖЕН Е ТРАМВАЯТ – КРИВОЛИЧИ СИ „СВОБОДНО“ ПО
УЛИЦАТА, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ОГРАНИЧАВА ДВИЖЕНИЕТО НА
АВТОМОБИЛИТЕ
30

НАСТИЛКИ, КОИТО СА ПРИЯТЕЛСКИ НАСТРОЕНИ СПРЯМО ЖИТЕЛИТЕ И
ТИХИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – ВЪВ ФРАНЦИЯ Е ТРЯБВАЛО ТЕ ДА СТАНАТ
„ПО-ГРЪМКИ“ , ЗА ДА НЕ ПОПАДНАТ ХОРАТА ПОД ТРАМВАЯ
31
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В ХАГА ТРАМВАИТЕ СЕ ДВИЖАТ ПОД СГРАДИТЕ ИЛИ В СГРАДИТЕ – ТОВА СЪЩО
ВОДИ ДО ЗАТИХВАНЕ НА ШУМА;
В Полша такива решения са трудни, тъй като липсва т.н. закон за поделена
собственост на терена , както и други инструкции, в това число и пътни – това
също представлява проблем при планирането

КАКВИ АКУСТИЧНИ БАРИЕРИ?
Най-ефикасно е трудните трасета да се скрият в изкопи или тунели; защитите на трудните
трасета може да се допълват от естетично стопанисвани терени,
33

Като дори може да се използват защитите за полагането на
покрив, който ще се използва за места за паркиране откъм
страната на сградите
34

Тук най-доброто решение е покритие, като
предложения от този род има в много от
местните планове във Варшава
35

С акустичната стена също може да се
създава архитектура

АКУСТИЧНИ ЕКРАНИ
36

И ТО НАИСТИНА ЗЕЛЕНИ!

Акустичните екрани от типа „Зелена стена“ , а всъщност акустичните панели
Зелена стена се явяват едни от най-често използуваните звукопоглъщащи
елементи за издигане на бариери, с които се цели ограничаване на пътния
шум,достигащ до сградите, разположени по протежение на пътя и на
автостради. Между другото това произтича от много добрите акустични
параметри на тези панели, на дълготрайната им употреба, на лесния им
монтаж, високата естетика и на сравнително ниските им общи разходи.
Акустичният панел „Зелена стена“ се състои от устойчива на корозия
поцинкована рамка със стоманена мрежа, която защитава повъхността на
екрана откъм външната страна, и от пълнеж, който изолира и поглъща
звуковата вълна. Повърхността на екрана е заслонена със зелена мрежа от
изкуствен материал, който осигурява естетика , а също защитава
/предпазва/ пълнежа на акустичния екран.
Акустичните панели „Зелена стена“ са изработвани в няколко стандартни
размера, пригодени към подпорната конструкция, и в две основни дебелини.
Монтажът им трябва да се извършва от обучени кадри, разполагащи със
специализирано оборудване.
ПРЕДИМСТВА НА АКУСТИЧНИТЕ ЕКРАНИ ЗЕЛЕНА СТЕНА
Много добри акустични параметри,
Модулираност на системата
Почти произволна височина на екрана – в зависимост от потребностите на
клиента
Дългогодишна трайност и устойчивост на корозия – поцинкована
конструкция
Приятен за окото естетичен зелен цвят

ИНТЕГРИРАНИ ПОДХОДИ
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ТРУДНО Е ДА СЕ НАМЕРЯТ ФОНДОВЕ за
стратегията и за действията, свързани със шума
или по-скоро е трудно да се намери подходяща
политическа подкрепа за проблемите, свързани
със шума.
Трябва обаче да сме наясно, че шума,
замърсяването на въздуха и на СО2 произтичат
от транспорта

ИНТЕГРИРАНИ ПОДХОДИ
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Свързването на подхода към шума с другите аспекти на защитата
на околната среда, каквито са замърсяването на въздуха,
промяната на климата, външната сигурност, замърсяването на
почвата и т.н. може да се намерят повече случаи за подкрепа и
финансиране на тези действия.



Свързването на подхода към шума с други стратегии извън
сферата на околната среда урбанистиката и пр.; по този начин
може да се интегрира подхода към шума в хоризонтална равнина,
като от друга страна може също да се върви към многоравнинен
подход – на местно ниво, регионално ниво, на окръжно, на
национално ниво, на европейско ниво, международно –
Европейска Икономическа Комисия, т.е. към интеграция на
вертикална равнина.

ИЗВОДИ /ПРЕДЛОЖЕНИЯ/
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Действията, предприемани на местно ниво не
могат да решат всички проблеми със шума,
проявяващ се на дадена територия
На особено трудните места трябва да се
избират решения, които отговарят на
потребностите, като акустични екрани, тунели
или изкопи, а ако тези средства не са
достатъчни – изолация на елевацията.

ИЗВОДИ /ПРЕДЛОЖЕНИЯ/
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Необходими са допълнителни средства на централно
ниво,
Най-доброто средство за борба със шума е
предприемането на действия, касаещи източниците му
Необходими са по-строги лимити, касаещи шума, които са
изискуеми от Европейската комисия и/или Европейския
парламент; благодарение на въвеждането на по-строги
лимити, броят на жителите на градовете, изложени на
въздействието на шума или раздразнени от шума,
стремително ще намалява.

Благодаря за вниманието !
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„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Булаке
Тръст” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или
Министерство на труда и социалната политика.”

