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8.1 Εισαγωγή
Ένα από τα πιο συνήθη προβλήµατα που αντιµετωπίζει το περιβάλλον από τη
λειτουργία ενός οδικού έργου είναι η ενόχληση από τον παραγόµενο θόρυβο της
κυκλοφορίας. Ο οδικός θόρυβος, που νοείται ως ένας ανεπιθύµητος ήχος που
προκαλεί δυσάρεστο αίσθηµα, όχι µόνο παρενοχλεί τους ανθρώπους που βρίσκονται
κοντά στην οδό, αλλά µακροχρόνια υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής, τόσο για τον
άνθρωπο, όσο και για πάσης φύσεως οικοσυστήµατα παραπλεύρως της οδού.
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος µπορούν να ακολουθηθούν διάφορες
τακτικές αποµείωσης του θορύβου, που αφορούν τα οχήµατα, τη γεωµετρία και τα
υλικά κατασκευής της οδού και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, ωστόσο
ένα από τα πιο συνήθη, και πολλές φορές χωρίς εναλλακτική λύση, µέτρα είναι η
εφαρµογή στην οδό ηχοπετασµάτων.
Τα ηχοπετάσµατα είναι διαµήκεις κατασκευές παραπλεύρως της οδού, στη
µία ή και στις δύο πλευρές της, µε σκοπό την ελάττωση του επιπέδου του θορύβου
που παράγεται από την κυκλοφορία. Η εφαρµογή ηχοπετασµάτων σε µία οδό είναι
µία απόφαση που λαµβάνεται κατά βούληση, αφού δεν υπάρχουν, πέρα από γενικές
κατευθύνσεις, συγκεκριµένες αριθµητικές υποδείξεις από τους ανά τον κόσµο
κανονισµούς και προδιαγραφές.

8.2 Είδη ηχοπετασµάτων ως προς τον τρόπο λειτουργίας
Ως προς τον τρόπο µείωσης του θορύβου, τα ηχοπετάσµατα διακρίνονται στις
παρακάτω κατηγορίες:
• Ηχοπετάσµατα ανάκλασης: Τα ηχοπετάσµατα αυτά µειώνουν το επίπεδο του
θορύβου, ανακλώντας τον ήχο που παράγεται από την πλευρά της οδού.
• Ηχοπετάσµατα απορρόφησης: Ο ήχος που φτάνει στο ηχοπέτασµα απορροφάται από τα κατάλληλης µορφής υλικά κατασκευής του.
• Ηχοπετάσµατα διασποράς ήχου: ∆ιατάξεις οι οποίες µέσω της γωνιώδους
µορφής τους διασπείρουν τον ήχο σε διάφορες κατευθύνσεις. Πιο συνήθη
ηχοπετάσµατα αυτού του τύπου είναι τα κεκλιµένα προς τα έξω, τα οποία
στέλνουν τον ήχο προς τα πάνω.
• Ηχοπετάσµατα ειδικής διαµόρφωσης κορυφής: Είναι ηχοπετάσµατα µε
ειδική διαµόρφωση στην κορυφή τους, όπως οριζόντια στοιχεία ή πρόσθετες
όψεις.
Για πολλά χρόνια ο µοναδικός τύπος ηχοπετασµάτων που εφαρµόστηκε ήταν ο
ανακλαστικός. Με την πάροδο του χρόνου, όµως, η ανάγκη για πιο αποτελεσµατικές
λύσεις οδήγησε στην ανάπτυξη και των λοιπών τύπων.
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8.3 Αποτελεσµατικότητα ηχοπετασµάτων - Μορφές και διαστάσεις
Σαν πρώτη αρχή, για να είναι αποτελεσµατικό ένα ηχοπέτασµα θα πρέπει να
είναι επαρκώς ψηλό και να έχει επαρκές µήκος, ώστε να αποτρέπει την απευθείας
µετάδοση των ηχητικών κυµάτων από την οδό στην προστατευόµενη περιοχή. Αυτό
σηµαίνει ότι ένα ηχοπέτασµα θα πρέπει να εκτείνεται σε όλο το µήκος της εν λόγω
περιοχής, µε επιπλέον µήκος εκατέρωθεν τουλάχιστον 4D, όπου D η απόσταση του
ηχοπετάσµατος από το δέκτη (κατά FHWA), Εικόνα 8.1.

Εικόνα 8.1: Ελάχιστο µήκος ηχοπετάσµατος εκατέρωθεν της προστατευόµενης περιοχής.

Τυπικό ύψος ενός ηχοπετάσµατος είναι τα 2 m. Στο ∆ιάγραµµα 8.1 δίνεται η
επιτυγχανόµενη µείωση του θορύβου από ένα απλό ανακλαστικό ηχοπέτασµα του εν
λόγω ύψους, η οποία εξαρτάται και από τη συχνότητα του ήχου. Για περαιτέρω

∆ιάγραµµα 8.1: Μείωση θορύβου από απλό
ανακλαστικό ηχοπέτασµα ύψους 2 m [25].

µείωση του επιπέδου του θορύβου, το ηχοπέτασµα µπορεί να γίνει πιο ψηλό. Βασική
παρατήρηση που προκύπτει από τη µελέτη της συµπεριφοράς των ηχοπετασµάτων
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είναι πως µία σηµαντική αποµείωση επιτυγχάνεται όταν το ηχοπέτασµα έχει τόσο
ύψος, ώστε να αποτρέπει την άµεση οπτική επαφή του δέκτη από τα οχήµατα. Από
εκεί και πέρα, για κάθε επιπλέον (m) αύξησης του ύψους, προκαλείται επιπλέον
µείωση κατά περίπου 1,5 dB. Τα συνήθη ύψη των ηχοπετασµάτων φτάνουν το πολύ
τα 8-9 m.
Ένα βήµα προς τη βελτίωση της απόδοσης των ηχοπετασµάτων πραγµατοποιήθηκε µε την εφαρµογή των απορροφητικών διατάξεων. Οι διατάξεις αυτές ενδείκνυνται σε περιπτώσεις όπου τοποθετούνται ηχοπετάσµατα σε κάθε πλευρά της οδού,
οπότε παρατηρείται το φαινόµενο της αύξησης του θορύβου µέσα στην οδό, λόγω
διαδοχικών ανακλάσεων επάνω στα αντικριστά ηχοπετάσµατα. Τα απορροφητικά
ηχοπετάσµατα αποτελούνται από ινώδη ή πορώδη υλικά, τα οποία απορροφούν
ποσοστό του προσπίπτοντος ήχου.
Η απορροφητικότητα ενός υλικού εκφράζεται από το συντελεστή
απορρόφησης α, ο οποίος κυµαίνεται από 0 για πλήρως ανακλαστικό, έως 1 για
πλήρως απορροφητικό υλικό. Ο συντελεστής απορρόφησης προσδιορίζεται για
συγκεκριµένη συχνότητα, ή για οµάδα συχνοτήτων, όπως στο ∆ιάγραµµα 8.2.

∆ιάγραµµα 8.2: Συντελεστές απορροφητικότητας α
για διάφορα υλικά ηχοπετασµάτων [25].

∆ιάγραµµα 8.3: Ηχοεξασθένιση απορροφητικών
ηχοπετασµάτων [23].

Στο ∆ιάγραµµα 8.3 δίνονται τυπικά αποτελέσµατα αποµείωσης του θορύβου
για απορροφητικά ηχοπετάσµατα διαφόρων συντελεστών απορροφητικότητας α. Σε
γενικές γραµµές, πειράµατα έχουν δείξει ότι η επιπλέον αποµείωση του θορύβου από
ένα απορροφητικό ηχοπέτασµα, σε σχέση µε το αν αυτό ήταν απλώς ανακλαστικό,
φτάνει να ισοδυναµεί µε άρση περισσότερης από της µισής κυκλοφορίας [25]. Για να
είναι αποτελεσµατικό ένα απορροφητικό υλικό, θα πρέπει να έχει υψηλό συντελεστή
απορροφητικότητας (τουλάχιστον 0,6) στις συχνότητες ήχου που εµφανίζονται
περισσότερο στην οδό, να είναι ανθεκτικό στις περιβαλλοντικές συνθήκες και να µην
µειώνεται η απορροφητικότητά του µε το χρόνο.
Μία ακόµη εκδοχή ηχοπετασµάτων, και εναλλακτική των απορροφητικών,
είναι τα γωνιώδη και κεκλιµένα ηχοπετάσµατα. Οι διατάξεις αυτές ανακλούν τον ήχο
προς τα πάνω, µειώνοντας το θόρυβο σε θέσεις κοντά στην επιφάνεια του εδάφους.
Έρευνες έδειξαν ότι παράλληλα κεκλιµένα προς τα έξω ηχοπετάσµατα µε κλίση 10°
και άνω επιτυγχάνουν παρόµοια αποµείωση σε σχέση µε παράλληλα, κατακόρυφα
και πλήρως απορροφητικά. Παρόµοια αποµείωση µε τα πλήρως κεκλιµένα µπορεί να
επιτύχουν και κατάλληλα µελετηµένα µερικώς πτυχωτά ηχοπετάσµατα. Το
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µειονέκτηµα όλων αυτών των διατάξεων είναι πως µε συγκεκριµένες καιρικές
συνθήκες είναι δυνατόν ο ήχος να επιστρέφει πίσω στο έδαφος.
Τέλος, µία ακόµη ευρεία κατηγορία ηχοπετασµάτων είναι αυτά που έχουν
ειδική διαµόρφωση στην κορυφή τους. Τέτοιες περιπτώσεις είναι µορφές Τ, οι
πολλαπλές όψεις κλπ., οι οποίες προκαλούν αποµείωση µε διάφορους τρόπους. Στην
Εικόνα 8.2 δίνεται η επιπλέον αποµείωση που επιτυγχάνεται από διάφορες µορφές,
σε σχέση µε απλό ανακλαστικό ηχοπέτασµα ύψους 2 m. Παρατηρείται µία µέση
γενική αποµείωση της τάξης των 2,5-3,5 dB, που αντιστοιχεί µε αύξηση του ύψους
του ηχοπετάσµατος.

Εικόνα 8.2: Επιτυγχανόµενη επιπλέον αποµείωση θορύβου από ηχοπετάσµατα
διαφόρων µορφών, σε σχέση µε απλό ανακλαστικό ηχοπέτασµα ύψους 2 m [25].

8.4 Γενικές αρχές τοποθέτησης ηχοπετασµάτων
Από τα όσα παρατέθηκαν παραπάνω γίνεται φανερό ότι, λίγο ως πολύ, τόσο οι
διαστάσεις ενός ηχοπετάσµατος, και πιο συγκεκριµένα το ύψος και το µήκος, όσο και
η µορφή του, είναι στοιχεία που καθορίζονται από τις λειτουργικές απαιτήσεις της
τοποθέτησης, και ειδικότερα από τις ανάγκες αποµείωσης του θορύβου.
Ηχοπετάσµατα µπορούν, ανάλογα µε τις συνθήκες, να τοποθετηθούν είτε στη
µία µόνο πλευρά της οδού, είτε και στις δύο, ενώ δεν λείπουν ηχοπετάσµατα και στη
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διαχωριστική νησίδα. Όσο πιο κοντά στην οριογραµµή του οδοστρώµατος, δηλαδή
στην πηγή του ήχου, βρίσκεται ένα ηχοπέτασµα, τόσο πιο αποτελεσµατικά λειτουργεί. Από την άλλη, οι απαιτήσεις ασφάλειας και ορατότητας επιβάλλουν την τοποθέτησή του όσο το δυνατόν µακρύτερα. Σε κάθε περίπτωση, αν το ηχοπέτασµα
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το οδόστρωµα θα πρέπει οπωσδήποτε να
προστατεύεται από το κατάλληλο στηθαίο (βλ. Κεφάλαιο 1).
Επίσης, ανοίγµατα σε ηχοπετάσµατα καταστρέφουν την αποτελεσµατικότητά
τους και θα πρέπει να αποφεύγονται. Εντούτοις, όπου αυτά επιβάλλονται, όπως σε
περιπτώσεις διασταυρώσεων, θα πρέπει να διαµορφώνεται εξωτερικό ηχοπέτασµα
που να καλύπτει την περιοχή του ανοίγµατος, µε ανάλογη διαµόρφωση της
διασταύρωσης. Σε µεγάλου µήκους ηχοπετάσµατα θα πρέπει να προβλέπονται και
θύρες διαφυγής.

8.5 Η στατική των ηχοπετασµάτων - Φέρων οργανισµός και
θεµελίωση
Από στατικής απόψεως, τα ηχοπετάσµατα είναι εκτεταµένες επιφανειακές
κατασκευές που δέχονται κυρίως φορτίσεις ανεµοπίεσης, χωρίς να λείπουν και
φορτία βαρύτητας λόγω της µορφής. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή στο σχεδιασµό του συστήµατος παραλαβής οριζόντιων δυνάµεων, κάθετα
στο επίπεδο του ηχοπετάσµατος, και στη µεταφορά και παραλαβή των εν λόγω
φορτίων από τη θεµελίωση.
Ο κανόνας επιβάλλει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα ηχοπετάσµατα
συντίθενται από επιµέρους ελαφρά επιφανειακά τεµάχια, που µεταφέρουν τα φορτία
τους σε κατακόρυφους στύλους. Σε άλλες περιπτώσεις το ηχοπέτασµα είναι απλώς
ένας επιµήκης τοίχος από οπλισµένο σκυρόδεµα, ο οποίος µεταφέρει όλα τα φορτία
του απευθείας στη θεµελίωση, ενώ τελευταία η ίδια τεχνική εφαρµόζεται και σε
συγκεκριµένα υλικά, που διαµορφώνουν λεπτά επιφανειακά στοιχεία, επίσης
απευθείας εδραζόµενα στη θεµελίωση, χωρίς ανάγκη στύλων. Όπου υπάρχουν
στύλοι, η µεταξύ τους απόσταση µπορεί να αυξηθεί µε εφαρµογή και οριζόντιων
φερόντων στοιχείων, στην κορυφή ή στην πλάτη του ηχοπετάσµατος.
Η θεµελίωση των διατάξεων είναι και αυτή αρκετά σηµαντική παράµετρος
στο σχεδιασµό, καθώς µπορεί να χρειαστεί να αντιµετωπίσει αυξηµένες ανεµοπιέσεις,
δυσµενείς εδαφικές συνθήκες από φτωχής φέρουσας ικανότητας επιχώµατα, ή και να
συνδυαστεί µε το σύστηµα αποχέτευσης της οδού.
Επιµήκεις επιφάνειες-πρόβολοι, όπως οι τοίχοι από σκυρόδεµα, εδράζονται
επάνω σε γραµµικά θεµέλια από οπλισµένο σκυρόδεµα. Για τις υπόλοιπες συνήθεις
περιπτώσεις, όπου τα φορτία µεταφέρονται στη θεµελίωση από κατακόρυφους
στύλους, µπορούν να εφαρµοστούν οι παρακάτω λύσεις θεµελίωσης [24]:
-Σε επίπεδο έδαφος ή σε επιχώµατα ύψους το πολύ 3,5 m, και µε καλή
φέρουσα ικανότητα, αρκούν τοπικά πέδιλα από σκυρόδεµα σε κάθε στύλο.
-Σε ψηλά επιχώµατα, και γενικά σε χαµηλής φέρουσας ικανότητας εδάφη ή
για υψηλές ανεµοπιέσεις, κάθε στύλος επεκτείνεται σε χαλύβδινο πάσσαλο.
-Εναλλακτικά της προηγούµενης περίπτωσης, και επειδή οι πάσσαλοι
κοστίζουν, µπορούν να τοποθετηθούν πάσσαλοι µόνο ανά δύο ή τρεις στύλους, αλλά
όλοι οι στύλοι στη βάση τους θα συνδέονται από δοκό οπλισµένου σκυροδέµατος,
ώστε τα φορτία από τους µη πασσαλωµένους στύλους να µεταφέρονται και αυτά
στους υπάρχοντες πασσάλους. Σε αυτήν την περίπτωση οι πάσσαλοι θα είναι µεν
λιγότεροι, αλλά µεγαλύτερου µήκους.
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-Όπου υπάρχει τοίχος αντιστήριξης, το ηχοπέτασµα µπορεί να εδραστεί επάνω
του µε κοχλίωση των κατακόρυφων στύλων επάνω σε ειδικές βάσεις, πακτωµένες
επάνω στην κορυφή του τοίχου. Η ίδια τεχνική µπορεί να εφαρµοστεί ούτως ή άλλως,
µε γραµµικό πέδιλο θεµελίωσης. Πάντως, η επιπλέον φόρτιση θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη στο σχεδιασµό του τοίχου αντιστήριξης.
-Πάκτωση των κατακόρυφων στύλων µέσα σε στηθαίο τύπου New Jersey,
στερεωµένο µε τη σειρά του σε γραµµικό πέδιλο από οπλισµένο σκυρόδεµα.

8.6 Η αρχιτεκτονική και αισθητική διάσταση - Υλικά κατασκευής
Μέχρι τώρα αφέθηκε να εννοηθεί ότι ο καθολικός σχεδιασµός µίας λύσης µε
ηχοπετάσµατα έγκειται κατά κύριο λόγο στη διαχείριση της ακουστικής, δηλαδή
σχετικά µε το λόγο που τοποθετούνται. Στην πραγµατικότητα, αυτή είναι µόνο η µία
όψη του νοµίσµατος. Τα µεγάλα ύψη των ηχοπετασµάτων, εκτεταµένα σε µεγάλα
µήκη, αναµιγνύουν αναγκαστικά και την οπτική διάσταση στο σχεδιασµό. Ένα
ηχοπέτασµα µπορεί να είναι µονότονο και αντιαισθητικό, τόσο για τους οδηγούς, όσο
και για τους παρόδιους. Τα ηχοπετάσµατα, πλέον, αντιµετωπίζονται ως αρχιτεκτονικά
στοιχεία, τα οποία, µάλιστα, πρέπει να είναι όχι µόνο αισθητικά αποδεκτά, αλλά και
να συµβαδίζουν µε το χαρακτήρα του περιβάλλοντος χώρου.
Έτσι, στον καθορισµό της µορφής και των υλικών κατασκευής, µαζί µε τη
λειτουργική υπεισέρχεται πλέον και η αρχιτεκτονική διάσταση. Χαρακτηριστικά
υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των ηχοπετασµάτων είναι:
•

•

•

•

•
•
•

Εδαφικά υλικά: Έχουν πιο αποδεκτή εµφάνιση, δεν προκαλούν αίσθηµα
περιορισµού, µπορούν να φυτευτούν και έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής.
Ωστόσο, απαιτούν πολύ µεγάλη επιφάνεια ανάπτυξης, ενώ πρέπει να εξετάζονται και οι γεωτεχνικές παράµετροι του εδάφους.
Ξύλο: Μπορεί να βρεθεί και σε ανακλαστικούς, και σε απορροφητικούς
τύπους. Εξαιρετικά φιλικό, συνδυάζεται αποτελεσµατικά µε φυσικό υπόβαθρο, είναι όµως ακατάλληλο σε αστικό περιβάλλον. Τα ξύλινα ηχοπετάσµατα
πρέπει να είναι πάντα κατακόρυφα, ενώ σε µεγάλο µήκος µπορεί να
καταντούν µονότονα.
Μεταλλικά φύλλα: Είναι γενικά απορροφητικού τύπου, αλλά µπορεί να
βρεθούν και ανακλαστικά ηχοπετάσµατα αυτού του είδους. Ταιριάζουν
περισσότερο σε αστικό περιβάλλον και µπορούν να συνδυαστούν µε διαφανή
στοιχεία, ή γενικά να αποκτήσουν ποικιλία στη µορφή τους.
Σκυρόδεµα: Είναι είτε ανακλαστικού, είτε απορροφητικού τύπου. Στεγνές
επίπεδες επιφάνειες θα πρέπει να αποφεύγονται, µε διαµόρφωση σχηµάτων
και σχεδίων, ενώ η όψη τους βελτιώνεται σηµαντικά σε συνδυασµό µε
βλάστηση.
Οπτόπλινθοι: Τα ηχοπετάσµατα µε µορφή τοιχοποιίας αποπνέουν µία
διαφορετική αισθητική. Συµπαγείς οπτόπλινθοι είναι ανακλαστικού τύπου,
ενώ διάτρητοι, απορροφητικού.
Πλαστικά: Όντας ολοένα και φθηνότερα, και µε δεδοµένη την ικανότητα να
παρέχουν ευρεία ποικιλία σε µορφές, κατέχουν σηµαντικό µερίδιο στις
εφαρµογές ηχοπετασµάτων.
∆ιαφανή υλικά: Αποτελούµενα από γυαλί, ακρυλικά ή πολυκαρβονικά υλικά,
τα διαφανή ηχοπετάσµατα είναι ιδεώδη για περιπτώσεις που απαιτείται η
διατήρηση του χαρακτήρα του περιβάλλοντος, λόγω της οπτικής τους
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

ουδετερότητας, ενώ δεν προκαλούν αίσθηµα περιορισµού στον οδηγό και
επιτρέπουν τη διέλευση του φωτός. Ενδείκνυνται για γέφυρες.
• Φυτικά υλικά: Τοποθετούνται επάνω σε σκελετό. Η εφαρµογή τους είναι υπό
µελέτη. Έχουν το µειονέκτηµα της απαίτησης συντήρησης.
Στις Εικόνες 8.3 έως 8.6 δίνονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου έλαβε χώρα
προσπάθεια για αισθητική βελτίωση των ηχοπετασµάτων.

Εικόνα 8.3: Ηχοπέτασµα δίπλα από
παιδότοπο.

Εικόνα 8.4: ∆ιαφανές ηχοπέτασµα µε ξύλινα
στοιχεία, για περιορισµό της αλλοίωσης της
άποψης του περιβάλλοντος.

Εικόνα 8.5: Ηχοπέτασµα από αλουµίνιο στην
Μπελινζόνα της Ελβετίας.

Εικόνα 8.6: ∆ιαφανές ηχοπέτασµα επάνω σε
γέφυρα.
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