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HIGHWAYS NOISE BARRIERS
This article presents the advantages of the noise barriers on the
highways and the importance of it în the human healthy. Realization of noise
barriers is beneficial for both the inhabitants and the houses in the surroundings
of highways as well as vegetation and fauna. They have a special role and
need a very big important.
Definition. The main attribute of noise barriers is to protect
communities from pollution resulting from the soundtrack continues to climb.
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1. Noţiuni generale
Marea majoritate a barierelor fonice nu satisfac această
necesitate de a proteja de influențele nefaste ale sunetului, având în
primul rând un rol estetic şi abia după aceea un rol de protecţie.
Există bariere de zgomot la care o uşoară optimizare a
designului, modului de amplasare, poziţie şi dimensiunilor acestora ar
putea ridica nivelul de protecţie împotriva poluării sonore.
Pentru a evita aceste greşeli costisitoare şi pentru a ne asigura
că fiecare barieră de zgomot oferă o protecţie sonoră ridicată, este
esenţial să se înţeleagă principiile de bază ale teoriei barierelor
acustice [1].
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2. Consideraţii teoretice
Pe autostrăzile pe care nu sunt amplasate bariere de zgomot,
poluarea sonoră este datorată în principal zgomotului rutier produs de
autovehiculele aflate în mişcare şi afectează în mod direct zonele
expuse.
Acest zgomot este reprezentat în metoda razelor printr-o linie
ce uneşte sursa cu receptorul şi se notează cu Lp,dir şi se numeşte
zgomot direct.
Un alt zgomot care prezintă un nivel înalt de poluare sonoră,
este zgomotul produs de autovehicul şi reflectat de partea carosabilăautostrada sau solul aflat în apropierea autostrăzii. Acest zgomot se
numeşte zgomot indirect [1].
3. Bariere de zgomot
O barieră ar trebui să reducă zgomotul la nivelurile necesare, și
să fie acceptată de autoritățile de planificare, dar, pentru a fi cu
adevărat de succes, trebuie să merite aprobarea de la localnici.
În scopul de a satisface aceste condiții, bariera trebuie să fie
proiectată pentru a se integra bine în împrejurimile sale.
Când este construit un tip greșit de barieră, care degradează
caracterul peisajului și diminuează calitatea peisajului, se vor crea
animozități locale.
În cazul în care nevoia de bariere depășește suma de efecte
negative asupra mediului, aceasta este sarcina arhitectului peisagist
de a ajuta la îmbunătățirea mediului vizual şi fonic pentru cei care
locuiesc în apropierea autostrăzilor și de a menține integritatea
peisajului.
Cu toate acestea, este posibil să se integreze în mod
satisfăcător aceste structuri în peisajul, cu soluții de design sensibile:
▪ aranjarea adecvată a aliniamentelor verticale și orizontale;
▪ cu utilizarea a unor combinații de materiale;
▪ cu utilizarea creativă și adecvată de model, culoare şi textura etc.
Când sunt bine proiectate, barierele de zgomot de mediu și
barierele vizuale pot fi integrate în mod satisfăcător în peisaj și să fie
acceptabile pentru localnici [3].
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Fig. 1 Bariera de 20 m de protecție a blocurilor

4. Controlul zgomotului pe autostrăzi
Sistemele de control al zgomotului au devenit componente
indispensabile iar costurile cu acestea, imposibil de evitat atunci când
este vorba de construcţia unui sistem de şosele, drumuri judeţene,
autostrăzi etc.
În cazul traficului intens pe anumite rute, protecţia zonelor
locuite din vecinătatea drumurilor este necesară şi deosebit de utilă.
Barierele fonice au încetat, de-a lungul timpului, să mai
reprezinte doar simple structuri utilitare.
A apărut nevoia de a include aceste bariere fonice în cadrul
ambiental combinând designul şi estetica cu utilitatea finală a
sistemelor de protecţie.
Barierele fonice confecţionate din aluminiu reprezintă soluţia cu
cele mai bune rezultate în protecţia împotriva poluării acustice (figura 2)
[2].
5. Designul barierelor sonore
Proiectarea barierelor sonore este un proces complicat. Cele
mai bune rezultate pot fi atinse prin intermediul serviciilor de
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coordonate de acustică calificate, civile și ingineri constructori, arhitecți
peisagiști și arhitecți clasici. Poate fi de asemenea, necesară altă
expertiză profesională inclusiv sfaturi de la persoane din domeniile:
geotehnice, ecologice, de irigare, horticole și alţi specialişti de mediu și
de planificare [3].

Fig. 2 Bariera fonică

Prin procesul de îmbunătățire a standardelor și diverse dispoziții,
prin armonizarea standardelor europene, este posibil să se primească
un impuls pozitiv în acest sens, iar procedurile de consultare au început
deja.
Se propune să se stabilească aceleași obiective de control a
zgomotului pentru toate țările Uniunii Europene și, de asemenea,
pentru a carta nivelurilor actuale ale zgomotului ambiental din întreaga
Uniune Europeană.
Dacă va fi implementată, acesta ar trebui să marcheze în
favoarea unei mai bune atenuări a zgomotului [2].
5.1. Designul barierelor acustic și vizual
Explicaţia reprezentării din figura 3:
-
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izolația protejează niveluri superioare;
barierele fonice protejează peisajul și nivelele cele mai joase
ale clădirilor din apropierea lor;

Fig. 3 Compunerea de reducere a zgomotului

-

reducerea zgomotului pavajului implică reducerea zgomotului
de la sursă.

Fig. 4 Probe de bază ale suprafeţei de rulare

Explicaţia reprezentării din figura 4:
-

de la stânga la dreapta: straturi identice de asfalt poros cu un
strat de cauciuc, un singur strat de asfalt poros cu înveliș de
cauciuc;
un singur strat de asfalt poros, beton poros, asfalt dens poate
implica folosirea unui anumit număr de soluții (figura 4).

În Olanda, de exemplu, utilizarea pe scară largă de asfalt poros
a redus în mod semnificativ zgomotul traficului rutier - figura 4 și 5 [3].
6. Concluzii

■ Realizarea de bariere de zgomot este benefică atât pentru
locuitorii şi locuinţele din împrejurimile autostrăzilor cât şi
pentru vegetaţie şi faună.
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Fig. 5 Margine de asfalt poros pe suprafață de rulare

■ Acestea au un rol deosebit şi au nevoie de acordarea unei
foarte mari importante
■ Statisticile spun ca în ultimii 10 ani numarul persoanelor cu
probleme auditive care locuiesc în apropierea autostrăzilor a
scăzut odată cu montarea de panouri ca şi bariere de zgomot
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