
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 2019 

130 

 

 

NATIONAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE CONFERENCE 

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, 2019 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ ПРИ ИЗБОР НА СТАНДАРТНИ ШУМОЗАЩИТНИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ – ШУМОЗАЩИТНИ СТЕНИ 

 

Инж. Теодора Славчева-Семерджиева1
 

 

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия 

 

Резюме: През последните десетилетия шумозащитните съоръжения набират голяма 

популярност поради повишения риск от шумово замърсяване. В този период 

държавите от европейският съюз и не само, са натрупали значителен опит в 

използването на шумозащитни съоръжения. Редовно се провеждат програми с 

международно сътрудничество, чиято цел е да обследват експлоатационния живот 

на съоръженията. Годините документиран опит подпомага по-ефективни решения. В 

статията ще се запознаем с практиките, добри и лоши, на няколко страни. 

 

Ключови думи: шумозащитни съоръжения, Европа, европейска практика 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В общовалидната европейска стандартизация ISO съществуват и действат няколко 

документа, в които се урегулират съоръженията за намаляване на шум.  

Съществуването на тези документи не отменя нуждата от изготвяне на нормативни 

актове, които да се разработят за всяка държава индивидуално. 

Съоръженията за намаляване на шума от движение по пътищата се разглежда от 

следните стандарти: 

Стандарт EN 14388 – Съоръжения за намаляване на шума от движение по 

пътищата. Спецификации; 

Стандарт EN1793 – Устройства за намаляване на шума от движението по 

пътищата. Методи за изпитване за определяне на акустичните експлоатационни 

показатели – разделени на шест част. 

Стандарт EN1794 – Шумозащитни съоръжения по пътищата. Неакустични 

експлоатационни характеристики в три части. 

Неакустичните експлоатационни характеристи са толкова важни, колкото 

акустичните. Ако съоръжението е добре проектирано от акустична гледна точка, но не 

от неакустична, след монтирането му би могло да се доведе до недостатъчна добра 

ефективност. 

В част 1 от горепосочения стандарт се разискват темата за сили, които действат 

самостоятелно на съоръжението и могат да повлияят на устойчивостта му. 

 Аеродинамични сили: предизвикват се от преминаването на големи моторни 

превозни средства (МПС) с висока скорост; 

 Натоварване от вятър: зависи от географското положение, натоварването 

предизвиква ротационна сила върху съоръжението, основата му или на други 
структурни елементи. 

 Собствено тегло: теглото на съоръжението трябва да се вземе предвид при 

проектирането, защото определен тип структура може да се наложи да се преосмисли 
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предвид силата, която ще наложи. Заледяването на структурата също е много 

специфичен товар, който трябва да се вземе предвид; 

 Натоварване от сняг: за разлика от товара от лед, снегът не може да се 

разглежда като статичен товар върху бариерата, а по-скоро като товар върху цялата 

конструкция на съоръжението; 

 Въздействие от удар: шумозащитните съоръжения не са проектирани да 

издържат на удар от МПС. Поради тази причина е задължително да се предпазят с 

необходимото предпазно съоръжение – стоманена предпазна ограда с правилния клас 

на задържане или с бетонова предпазна ограда Ню Джърси, която позволява по- 

близкото монтиране на шумозащитното съоръжения до източника на шум. Друго важно 

съображение, което трябва да се вземе предвид, е възможността от откъсване на 

елемент от стената, който да нанесе материални щети при сблъсък и разбира се, 

елементи, които се деформират или разрушат и трябва да се подменят. За това е 

необходимо до съоръженията да се осигури лесен и безопасен достъп до тях. 

Част 2: Общи изисквания за безопасност и опазване на околната среда –  

разглежда аспекти като устойчивост на пожар, риск от падащи елементи, осигуряване 

на авариен изход. 

Част 3: Реакция на огън. Поведение на съоръжения за намаляване на шума при 

пожар и класификация. 

Стандарт EN14389 – Съоръжения за намаляване на шума от движение по 

пътищата. Методи за оценка на дълготрайно действие: 

Част 1: Акустични характеристики; 

Част 2: Неакустични характеристики 

Последният стандарт, който е в подготовка, е на тема Устойчивост на 

съоръженията за намаляване на шума от движение по пътищата. 

Conference of European Directors of Roads – CEDR /сдружение на ръководителите 

на европейски пътища/ стартира четири програми през 2012 и 2013, които да разгледат 

различни аспекти от транспортния шум и средствата за намаляване на шума. 

 DISTANCE (Developing Innovative Solutions for TrAffic Noise Control in Europe) – 

развитие на иновативни решения за контрол на транспортния шум в Европа; 

 FOREVER (Future Operational impacts of Electric Vehicles on national European 
Roads) – бъдещо въздействие на електрическите автомобили върху европейските 

пътища; 

 QUESTIM (QUietness and Economics STimulate Infrastructure Management) – 
тишина и икономическа стимулация при управление на пътищата; 

 ON-AIR (Optimised Noise Assessment and Management GuIdance for National 

Roads) – оптимизирана оценка на шума и управление на националните пътища, с цел 

разработване на ръководство за интегриране на шума в различните аспекти от 

проектирането на пътища. 

В публикуваните до сега доклади се правят наблюдения в страните-участници в 

програмите и се анализират методите за измерване, които се прилагат, разглеждат се 

различните действащи нормативни документи, анализират се вече изградените 

съоръжения и се правят препоръки за реализирането на бъдещите съоръжения. 

Страните, които участват, финансират проекта Call 2012: Noise и съдействат в 

изработването на ON-AIR-ръководство са: Норвегия, Швеция, Германия, 

Белгия/Фландия и Обединеното Кралство и Ирландия. 
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В началото на 2017 г. е публикуван технически доклад, в който шумозащитните 

съоръжения се разглеждат през две гледни точки: от акустична и от неакустична гледна 

точка. 

 

2. ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ПРИ ИНСТАЛИРАНЕТО НА 

ШУМОЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. 

Акустичната ефективност е една от най-важните характеристики на 

шумозащитните съоръжения. Втората по важност характеристика е вписването в 

околната среда и пейзажа. В Европейските практики се набляга на адаптация към 

средата, в която се инсталират съоръженията. 

Важно е решенията да са естетически и визуално задоволителни, например в 

граска среда, „зад“ бариерата, както и „пред“ бариерата, а в извънградска среда да има 

разнообразие. 

Следващите няколко примера са взети от изготвения от Датското правителство 

доклад [1] и онагледява практиката при изграждането на шумозащитни съоръжения в 

страната и други европейски страни, както и различните подходи при избора и 

инсталирането на различните видове шумозащитни съоръжения. 

 

2.1. Дания 

 
 

Фигура 1: Прозрачнa шумозащитна стена с 

височина 2 м, която е наклонена, за да 

отразява шума нагоре, за да се намали 

обезпокояването на жителите от другата 

страна на пътя – път 152 Нествед 

2.2. Германия 

Фигура 2: Прозрачни панели, които 

позволяват на водачите да виждат 

заобикалящия ги пейзаж – магистрала М70 

при пресичането с местен път в Олборг 

 

Фигура 3: 3,5 м висока стоманена шумозащитна стена, проектирана в стила на къщите в мястото 

на монтиране – Хановер 
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Фигура 4: Бетонова шумозащитна стена с 

височина 4 м и с насадени растения пред нея 

с широчина на пояса 1 м – магистрала А4 

2.3. Австрия 

Фигура 5: Земно-насипно шумозащитно 

съоръжение 

 
 

Фигура 6: Стоманена шумозащитна 

ограда тип отворена черупка за 

увеличаване на акустичната 

ефективност 

Фигура 7: Шумозащитно съоръжение от стомана 

и прозрачни екрани, адаптирани за скоростен път 

около Виена 

 

2.4. Холандия 

 

Фигура 8: Шумозащитно съоръжение изработено от стомана и плексиглас с височина 5м на 

мостово съоръжение адаптирано за се вписва в заобикалящата среда – автомагистрала А9 

 

3. ЛОШИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ [2]. 

Следващите примери унагледяват много добре колко е важно да се съобрази 

избора на материал, типа и конструкцията на шумозащитното средство. Неправилното 

решение може да доведе до повреда и/или акустична неефективност. 

 

3.1. Проблеми при избора на материали за шумозащитните съоръжения 

3.1.1. Съоръжения, изградени от метал – най-честият проблем при този 

материал е появата на ръжда. 
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слой. 

Фигура 9: Метални съоръжения с проява на ръжда 

Причината за поява на ръжда по съоръжението може да е нарушаване на горния 

Металните съоръжения основно се изпълняват по конструкцията кесон, поради 

което влажността на дъното на тези бариери е в началото на деградацията. Този дефект 
може да се развие и крие риск от преовлажняване в абсорбиращ материал. 

Друг проблем при този материал е разрушаване на елементите в конструкцията 

или нарушаване на горния слой на панела. 

  

Фигура 10: Метални съоръжения с нарушена конструкция 

 

3.1.2. Съоръжения, изградени от дърво – поради характера на материала, от 

който са изградени, тези съоръжения не могат да бъдат предпазени от вандализъм. 

Дървените бариери са склонни към изкривяване, свиване и напукване. 
 

Фигура 11: Дървени шумозащитни съоръжения 

 

3.1.3. Съоръжения с прозрачни платна – най-срещаната повреда при този тип 

екрани е влошаването на прозрачността поради прах, идващ от пътя, и вандализъм 

поради графити. 



НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 2019 

135 

 

 

NATIONAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE CONFERENCE 

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, 2019 
 

Фигура 12: Шумозащитни стени с нарушена прозрачност на панелите. 

 

3.2. Проблеми с елементите от конструкцията 

3.2.1. Абсорбиращи материали – възможно е абсорбиращият материал в 

съоръжението да се отдели от цялостната конструкция. 

 

3.2.2. Акустична ефективност на конструкцията – една от най-важните 

характеристики на съоръженията. Акустичното уплътнение е важен параметър, защото 

той гарантира перфектната звукоизолация на устройството. 
 

Фигура 14: Шумозащитни съоръжения с нарушение на конструкцията, отразяващо се на 

акустичната ефективност. 
 

3.3. Общи проблеми 

3.3.1. Вандализъм – шумозащитните съоръжения са податливи на вандализъм. 

При избора на конструкция и материал трябва да се вземе предвид този фактор и да се 

избере най-подходящият тип. 

 

Фигура 15: Шумозащитни съоръжения, предмет на вандализъм 

 

3.3.2. Неправилно инсталиране – по време на монтирането е важно да няма 

процепи, през които шума да може да мине. 



НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 2019 

136 

 

 

NATIONAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE CONFERENCE 

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, 2019 
 

Фигура 16: Неправилно монтирани шумозащитни съоръжения 

 

3.3.3. Достъп до авариен изход 

 

Фигура 17: Шумозащитни съоръжения с проблем при осигуряването на авариен изход 

 

3.3.4. Недостатъчна височина на стената – ако не е избрана подходяща 

височина на съоръжението, то става неефективно. 
 

Фигура 18: Шумозащитни съоръжения с недостатъчна височина 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

В границите на Европейския съюз действа единна нормативна база – стандартите. 

Държавите с дълъг опит, с цел подобряване на практиките си, периодично извършват 

обследвания на монтираните съоръжения за намаляване на шум. Страните, изброени 

по-горе, и показаните примери са доказателство, че използването на такива съоръжения 

не е ограничаващо. Богатият избор от материали с добри акустични характеристики 

предполага разнообразие в конструкцията и естетическия изглед на съоръженията. 

Еднообразието в пейзажа или дискомфорта на ползвателите на пътя може да се избегне. 

Въпреки урегулирането на съоръженията за намаляване на шум и тяхното 

използване се наблюдават и проблеми. 

Наблюдават се проблеми при избор на материала, от който са изградени 

шумозащитните стени. Ръждата при металните съоръжения е най-често срещаната 

повреда по панелите или конструктивните елементи. Дървените бариери са склонни 
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към усукване, напукване или свиване. Вандализмът е друг често срещан проблем, който 

не може да се избегне предвид това, че стените са с обществен достъп. Осигуряването 

на авариен изход е свързан с безопасността на хората и при неподходящо осигуряване 

тя е застрашена. 

Чрез изготвянето на технически доклади, свързани с експлатационния живот на 

шумозащитните съоръжения, може да се добие по-добра представа за това как те 

работят и дали са ефективни в конкретния случай. 

Вредните влияния върху човешкото здраве и строгите изисквания за защитата на 

околната среда направиха шумозащитните мерки неразделна част от 

инфраструктурното строителство. Взаимстването на практиката за изработване на 

технически доклади за наблюдение на шумозащитните стени в Р. България ще доведе 

само до положителни резултати. Такъв документ би бил полезен при бъдещи случаи и 

ще помогне да се взимат по-целесъобразни и технически добри решения. 
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