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ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
От гледна точка на практиката звукопоглъщането и
звукоизолацията са обособени проблеми.
Под звукоизолация трябва да се разбира огранчаване на
трептенията на частиците в гъвкава околна среда, която среда се
разпространява под формата на вълни. От гледна точка на механиката
това са материали и акустични трептения с честота на обхвата f = 1005000 херца.
На практика е излишно да се постига безкрайна изолираност на
екрана. От значение е определянето на т.н. достатъчна изолираност,
което означава такава изолираност, която няма да даде възможност за
влошаване на ефективността на екрана - в резултат на това явление, с
повече от 1 децибел.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Звукопоглъщането и звукоизолацията са обособени проблеми от
гледна точка на практиката.
Звукопоглъщането е свойството на материала към абсорбция на
звука. Част от енергията на звуковата вълна е поглъщана чрез
промяната й в топлинна енергия в материала,, докато останалата
част от енергията се пропуска през материала.
В случаите, когато акустичният екран се използва като за целта се
полага от двете страни на пътя.

Акустичните вълни, отразяващи се от екрана, водят до увеличаване
на нивото на шума от пътя. Този ръст обикновено е 2-5 децибела.
Това явление води до намаляване на ефикасността на акустичния
екран. Това явление може да се избегне ако използуваме
елипсовидни екрани, отгънати по посока на пътното платно. Друг
начин за избягването му е покриването на екрана – в страната му
откъм пътя, със звукопоглъщащ материал.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Под ефективност на екрана трява да се разбира разликата в
нивата на звука преди използването на акустичния екран и след
използването му.
Ефективността на екрана зависи от много фактори, в кръга на
които влизат:

•Изолираност на самия акустичен екран;
•Дължината и височината на акустичния екран;
•Конфигурация на терена;
•Точката, в която се определя ефективността.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ


Под акустичен екран трябва да се разбира естествена или
изкуствена преграда на пътя на разпространение на звукови
вълни между източника – транспортното трасе /пътя/, и
мястото на приема, което се явява място, защитено от
въздействието на шум.



Основната цел на акустичния екран е да образува
акустична сянка, т.е. такова място, до което от източника
на шум не достигат акустичните вълни.



Обобщавайки въпроса – под добре проетктиран и изработен
акустичен екран /височина, геометрична система, материал,
трябва да се разбира монолитна конструкция без отвори,
пролуки, прекъсване /междини/ в структурата на екрана, стоящ
на пътя на акустичната вълна.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
ΔLE означава ефективността на екрана в децибели като тази
ефективност е измерена при действителни условия /in situ/.
Тази стойност взима под внимание, между другото, такива
фактори като височина на екрана, дължина на екрана,
полагането му върху фундамент, положението му, материала, от
който е изработен, панела, положението на точката на
измерване, формата на напречния разрез на екрана и т.н.
ΔLE = (Lodn,A - Lodn,B) - (Lob,A - Lob,B) gdzie:
•Lodn,A – резултата от измерване на нивото на звука в точката на привеждане по
време на изследванията след реализацията на екрана
•Lodn,B – резултата от измерването на нивото на звука в точката на привеждане
по време на изследванията преди реализацията на екрана
•Lob,A – резултата от измерване на нивото на звука в точката на наблюдението по
време на изследването след реализацията
•Lob,B – резултат от измерване на нивото на звука в точката на наблюдение по
време на изследванията преди реализацията

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Изчисляването на общата ефективност на екрана според
формулата Lc = Le + Lr е неправилно.
Знакът Lr взема под внимание т.н. рефракция и няма нищо
общо с екрана , като зависи между другото, от следните
фактори:
• Влажност, температура на почвата, температура на въздуха,
разстояние от източника на звука , но също и от скоростта на
въздуха.
• Големината на Lr няма нищо общо с акустичния екран, тъй
като с нея се борави независимо от това дали имаме или
нямаме екран.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Основните причини за появите на превишаване на допустимото
ниво на звука са следните:
•Скоростта - над 50 км в час,
•Лошо състояние на пътя,
•Разполагане на мястото на жилищни сгради близо до пътища с
голяма интензивност на движение,
•Голяма интензивност на движение,
•Плътно застрояване на града и малка пропускателна способност
на улиците,
•Липса на плавност на движението,
•Незадоволително техническо състояние на превозните средства.

НЕПРЕКЪСНАТОСТ И ДЪЛЖИНА НА НА
АКУСТИЧНИЯ ЕКРАН

Ефикасност на акустичен екран с дължина 400м

Ефикасност на акустичен екран с дължина 800 м.

НЕПРЕКЪСНАТОСТ И ДЪЛЖИНА НА
АКУСТИЧЕН ЕКРАН

ВИСОЧИНА НА АКУСТИЧНИЯ ЕКРАН
Пространствата, обхванати със защита, трябва да се намират в
зоната на акустичната сянка; изпълнението на това условие
означава, че със защита с помощта на акустичен екран, трябва
да бъдат обхванати по-скоро квартали с ниско строителство;
Приложението на акустичен екран както е на дадената по-долу
снимка води до това, че със защита са обхванати само пониските етажи.

ВИСОЧИНА НА АКУСТИЧНИЯ ЕКРАН


Служителите от Катедрата по механика и виброизолация при
Пивво-металургичната академия – в рамките на програмата за
изследвания, озаглавена „Система за управление на акустичния
климат в големите гладове“, като пример е взет Краков, са
направили сравнение на ефикасността на използваните
акустични екрани на отделни етажи в няколко избрани места на
града. От тези данни става ясно, че спадането на ефикасността
на използваните акустични екрани заедно с промяната на
височината на точката на измерване зад екрана е много голяма;
превишаване на допустимия шум е регистрирано за етажите от
четвъртия нагоре. Обобщавайки тези наблюдения и резултати от
измерването, авторите са отбелязали следното: „Въз основа на
този пример и от резултата от анализа на редица сходни
положения за агломерацията Краков може да се направят
следните по-общи изводи. Тези изводи се свеждат до
заключението, че проектираните за г.Краков екрани не
представляват достатъчно защита в борбата със шума, като
много от тях са лошо проектирани и изработени.“

Височина на акустичния екран
В резултат на компютърната симулация, разполагането на изофон
се анализира обикновено на височина 4 м.

Височина на акустичния екран
В резултат на компютърната симулация разполагането на изофон
се анализира обикновено на височина 4 м.

ИНСТРУКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ
Често се чува аргумента, че в Полша има повече акустични
екрани, отколкото в Германия. Независимо от това в Германия
успяват да осигурят на жителите си защита от шум, макар че
имат по-добре развита транспортна мрежа. Твърдението
обаче,че тази диспропорция произтича от приетата там
стойност на допустимия шум /в Германия тази стойност е повисока от стойността в Полша/ е доста пресилено
опростяване.
При този вид сравнения трябва да се имат предвид по-голям
брой фактори както следва:
• Системата на строителство,
• Средното техническо състояние на пътища и на моторните
превозни средства,
• Спазването и изискванията на инструкциите относно
допустимата скорост - така например в Германия
допустимата скорост на превозните средства в жилищната
зона е 30 км/час.,
• Плавността на движението и т.н.
Оттук следва, че самата промяна на инструкциите е опростяване
на проблема.

ИНСТРУКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ
2012 г. Министъра на околната среда на Полша подписва
разпореждане относно допустимите норми за шум.
Министерството е решило да повиши нивото на допустимия
шум със 6 децибела – например на териториите на
еднофамилно жилищно строителство. Както отбелязва
мнистерството новите норми ще бъдат по-либерални по
отношение на пътищата и железопътните линии, но в
границите на нивата на шум, определени в отделните страни
членки на ЕС.
С инструкциите не се изисква изграждането на
акустични екрани, а само планирането и
осъществяването на инвестиции по такъв начин, че
нивото на шум да не превишава допустимите стойности.

КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ
Нормата ISO 96-13-2, в съответствие с която се провеждат
симулации и изчисления има определена точност на
изчисленията. Грешката се оценява на около плюс минус 1,5
децибела.
Понастоящем не е възможно да се извърши симулиране на
терена, както и запазване на звуковите вълни на 100% под
формата на модел за изчисления, отговарящ на
действителността. Стойността на грешката зависи също и от
състоянието на настилката на пътя, както и от точността на
изпълнение на акустичната защита.
Освен това в обхвата на моделирането на нивата на шум на
етапа на експлоатацията, може да се очакват неточности,
произтичащи от несъответствието, можещо да се прояви,
между прогнозираните стойности на интензивността на
движението и ситуацията, която ще се прояви в
действителност.
При решаването на проблема с прекомерния шум
изработването на компютърна програма трябва да се смята
само като помощно средство.

ПРОЕКТАНТИ
Какво е имал в предвид автора?

Месторазположение и планове за
пространствено застрояване
Понастоящем в Полша – съгласно
разпореждане на министъра на
околната среда от 14 юни 2007 г.
Относно допустимите нива на шум в
околната среда /Официален вестник
№120, т.826/ на защита подлежат
определени територии.
Класификацията на тези територии и
допустимите нива на шум се
определят преди всичко на база на
плановете за пространствено
застрояване които /доколкото
съществуват/ не са компактни.

СИГУРНОСТ И ВИДИМОСТ
Акустичният екран трябва също така да отговаря на съответните
изисквания за сигурност- строителни изисквания, противопожарни
изисквания за опазване на околната среда.
Повърхността на акустичния екран трябва да бъде матова с оглед
отражението на светлината от екрана да не застрашава шофьорите.
Акустичните екрани трябва да се изграждат на подходящо разстояние от
пътното платно, което особено се отнася за завоите на пътя и за
околността около кръстовища, така че да не ограничава видимостта на
лицата за управление на МПС.
Ако става дума за дълги акустични екрани с дължина над 400 м, които са
разположени от двете страни на пътя, то те трябва да имат изходи за
сигурност. Тези изходи трябва да дадат възможност за свободна
евакуация на хората от терена на пътя.

СИГУРНОСТ И ВИДИМОСТ

НАТИСК ОТ СТРАНА НА ЖИТЕЛИТЕ
Често пъти самите жители на територията, на която се
появяват превишаванията на шума, не искат решаване на
проблема, а по-скоро изграждане на екрани, което по тяхно
мнение ще подобри положението. За съжаление не винаги
става така, защото за да бъде екрана ефикасен, той трябва
да има подходяща височина и дължина, като в него не
трябва да има празни места /междини/.
Като резултат от натиска на жителите се оставят междини
в непрекъснатостта на екрана или поглъщащащите панели
се сменят с отразяващи, само че прозрачни /за което често
пъти жителите пащат със собствените си пари/.

ПЕЙЗАЖ И АРХИТЕКТУРНИ УСЛОВИЯ

При проектирането на акустични екрани, използвани в
околността на транспортни трасета, се изисква комплексен
подход.
Сложността на този проблем произтича от разнородността
на факторите, оказващи влияние върху естеството и типа на
използваните решения. Тези фактори произтичат от факта,
че акустичния екран изпълнява функцията на противошумно
съоръжие но също и на архитектурен елемент, който може
да нарушава или да разкрасява окръжаващата го околна
среда.

ПЕЙЗАЖ И АРХИТЕКТУРНИ УСЛОВИЯ

ОБОБЩЕНИЕ
От изграждането на акустичен екран трябва да се откажем в следните
случаи:
•Когато не можем да го разположим в непосредствено съседство до източника
на шум,
•Когато не може да се осигури подходяща дължина и непрекъснатост на
екрана,
•Когато екрана трябва да бъде поместен в интензивно поле на отразени вълни
/в този случай отразяващия екран може дори да влоши положението/.
Освен гореизложеното, трябва също така да се вземат под внимание редица
фактори, които остават извън сферата на акустиката.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

„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.”

