
 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 
 
 

ДСТУ EN 1794-1:201Х 

(EN 1794-1:2011, IDT) 

 

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ШУМУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

Неакустичні характеристики 

Частина 1: Вимоги до механічних характеристик та стійкості 

(Проект, перша редакція) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
ДП «УкрНДНЦ» 

201_ 



прДСТУ EN 1794-1:201X 

II 

ПЕРЕДМОВА 

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-
дослідний інститут імені М. П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ»), 
ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди». 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства 
«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та якості» від «__» ____р. № ___ з 201Х-ХХ-ХХ 

3 Національний стандарт відповідає EN 1794-1:2011 Road traffic noise 
reducing devices. Non-acoustic performance. Mechanical performance and 
stability requirements (Устаткування для зниження шуму дорожнього руху. 
Неакустичні характеристики. Частина 1: Вимоги до механічних 
характеристик та стійкості) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue 
Marnix 17, B-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських 
стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDN) 

Переклад з англійської (en) 

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в 
національній стандартизації України 

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.  
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати  

задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання  
цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації  

без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи 
ДП «УкрНДНЦ», 201Х 



прДСТУ EN 1794-1:201X 

III 

ЗМІСТ 

  С.

Національний вступ……………………………………………………………. VI

1 Сфера застосування……………………………………………………….. 1

2 Нормативні посилання……………………………………………………... 2

3 Терміни та визначення понять……………………………………………. 3

4 Позначки та скорочення………………...…………………………………. 5

5 Вимоги…………………………………………………………………........... 6

 5.1 Основні положення…………..………………………………………. 6

 5.2 Вітрові навантаження та навантаження внаслідок проїзду 
транспортних засобів………………………………………………… 
 

6

 5.3 Власна вага…………………………………………………………..... 6

 5.4 Вплив кам’яних матеріалів………………………………………….. 7

 5.5 Безпека при зіткненні………………………………………………… 7

 5.6 Динамічні дії від снігового очищення: еквівалентне статичне 
навантаження…………………………………………………………. 
 

7

6 Звіт про випробування…………………………………………………….. 7

Додаток А (обов’язковий)  Опір проти вітрового навантаження та 
навантаження від проїжджаючих 
транспортних засобів…………………………. 

9

 А.1 Загальна частина………………………………………………. 9
 А.2 Оцінка ефективності………………………………………….... 9

 А.2.1 Структурні елементи……………………………………….... 9

 А.2.2 Акустичні елементи………………………………………….. 9

 А.2.2.1 Загальні дані………………………………………………... 9

 А.2.2.2 Оцінювання шляхом випробувань………………........... 11

 A.2.2.2.1 Загальні дані……………………………………………… 11

 A.2.2.2.2 Процедура перевірки……………….............................. 11

 А.2.3 Протокол випробування…………………………………….. 15

 А.2.4 Оцінка ефективності шляхом розрахунку………………... 16



прДСТУ EN 1794-1:201X 

IV 

 А.3 Ефективність структурних елементів……………………….. 17

 А.4 Використання акустичних елементів………………………... 17

 А.5 Самонесучі елементи………………………………………….. 20

 А.6 Примітка до Додатку А – приклади протоколу вимірювання 
(довідкові)……………………………………………. 
 

21

Додаток B (обов’язковий) Власна вага……………………………………... 24

 B.1 Загальні дані…………………………………………………….. 24

  B.2 Визначення власної ваги……………………………………… 24

 B.2.1 Вага сухих акустичних елементів………………………….. 24

 B.2.2 Вага вологих акустичних елементів………………………. 25

 B.2.3 Питома вага вологих акустичних елементів…………….. 25

 B.3 Механічні вимоги……………………………………………….. 25

 B.3.1 Структурні елементи……………………………………….... 25

 B.3.2 Акустичні елементи під дією власної ваги……………….. 25

 B.3.3 Комбінована вага, вітер та інші статичні навантаження 26

 B.3.4 Кріплення……………………………………………………… 26

 B.4 Розрахунки та протоколи випробувань…………………….. 26

 B.4.1 Розрахована оцінка ефективності……………………….... 26

 B.4.2 Заміряна оцінка ефективності……………………………… 27

Додаток C (обов’язковий) Вплив кам’яних матеріалів…………………… 28

 C.1 Загальні дані……………………………………………………. 28

 C.2 Вимоги………………………………………………………….. 28

 C.3 Методи випробувань…………………………………………... 29

 C.4 Звіт про випробування………………………………………... 29

Додаток D (довідковий) Безпека при зіткненні……………………………. 32

 D.1 Загальні дані……………………………………………………. 32

 D.2 Випробування та розрахунки………………………………… 32

  

Додаток E (обов’язковий)  Змінне навантаження пов’язане з 33



прДСТУ EN 1794-1:201X 

V 

динамічними діями через снігове 
очищення……………………………………….. 

 E.1 Загальні дані…………………………………………………….. 33

 E.2 Вимоги…………………………………………………………… 34

 E.2.1 Величина і висота навантаження……………………….… 34

 E.2.2 Механічні вимоги……………………………………………... 34

 E.3 Методи оцінки………………………………………..…………. 34

 E.3.1 Розрахунки………………………………………………….…. 34

 E.3.2 Випробування на навантаження…………………………... 35

 E.4 Звіт про випробування……………………………………….... 35

Бібліографія…………………………………………………………………...... 38





прДСТУ EN 1794-1:201X 

VI 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1794-1:201Х  

(EN 1794-1:2011, IDT) «Устаткування для зниження шуму дорожнього руху. 

Неакустичні характеристики. Частина 1: Вимоги до механічних 

характеристик та стійкості» прийнятий методом перекладу, – ідентичний 

щодо EN 1794-1:2011 (версія en) «Road traffic noise reducing devices. 

Procedures Non-acoustic performance. Mechanical performance and stability 

requirements».  

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, –  

ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди». 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»; 

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», 

«Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та 

визначення понять» – оформлено згідно з вимогами національної 

стандартизації України; 

— вилучено «Передмову» до EN 1794-1:2011 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту. 

Європейські стандарти EN 1794-2, EN 1794-3, EN 14389-2,  

EN 1317-1, EN 1317-2, на які є посилання у цьому стандарті, в Україні не 

прийнято, як національні. 

Європейські стандарти EN 1317-1:2010, EN 1317-2:2011, EN 1990, EN 

1991-1-4, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні прийнято як 

національні ДСТУ EN 1317-1:2018, ДСТУ EN 1317-2:2018, ДСТУ-Н Б EN 

1990:2008, ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010. 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, 

можна отримати в національному фонді нормативних документів. 

EN 1794 складається із наступних частин із загальною назвою 

«Устаткування для зниження шуму дорожнього руху. Неакустичні 
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характеристики»: 

— Частина 1. Вимоги до механічних характеристик та стійкості 

— Частина 2. Загальні вимоги техніки безпеки та екологічні вимоги 

— Частина 3. Реакція на вогонь. Поведінка шумозахисного 

устаткування при горінні та класифікація 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Устаткування для зниження шуму від дорожнього руху  

Неакустичні характеристики 

Частина 1. Вимоги до механічних характеристик та стійкості 

Road traffic noise reducing devices   Non-acoustic performance  

Part 1: Mechanical performance and stability requirements 

 
 

Чинний від 201Х-ХХ-ХХ  

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює критерії, що дозволяють класифікувати 

устаткування для зниження шуму дорожнього руху відповідно до основних 

механічних характеристик у стандартних умовах впливу, незалежно від 

матеріалів, що використовуються. Низку умов та оптимальних вимог 

надано для того, щоб врахувати широке різноманіття європейської 

практики. 

Індивідуальні аспекти ефективності розглядаються окремо в 

додатках.  

Вимоги щодо безпеки у разі пошкодження пристроїв, що зменшують 

шум, наведено в EN 1794-2. 

Цей стандарт оцінює поточний стан устаткування. Для оцінки його 

довгострокових характеристик необхідно використовувати  

EN 14389-2 [3]. 

Примітка. Процедура випробування, надана в додатку А, не враховує ефект 

втоми. 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування 

цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені 

видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім 

виданням нормативних документів (разом зі змінами). 

EN 1317-1 Road restraint systems. – Part 1: Terminology and general 

criteria for test methods 

EN 1317-2 Road restraint systems. – Part 2: Performance classes, impact 

test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle 

parapets 

EN 1990 Eurocode. Basis of structural design.  

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 1317-1 Дорожні стримувальні системи. Частина 1: Терміни та 

загальні методи випробувань 

EN 1317-2 Дорожні стримувальні системи. Частина 2: Класи 

експлуатаційних характеристик, критерії прийнятності ударних 

випробувань та методи випробувань огороджень бар'єрного та 

парапетного типів 

EN 1990 Єврокод. Основи проектування конструкцій 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення 

позначених ними понять. 

Для цього документа застосовуються наступні терміни та визначення. 

ISO та IEC підтримують термінологічні бази даних для використання в 

стандартизації за такими адресами: 

— IEC Electropedia: доступна на http://www.electropedia.org/ 

— ISO онлайн платформа для перегляду: доступна на 

http://www.iso.org/obp 

3.1 шумозахисне устаткування (ШЗУ) (noise reducing device (NRD)) 

Устаткування, яке призначене для зменшення поширення шуму 

транспортного руху від дороги 

Примітка. Це може бути шумовий бар'єр, обшивка, дорожнє покриття або 

додатковий пристрій. Ці пристрої можуть містити як акустичні, так і конструктивні 

елементи. 

 

3.2 шумовий бар’єр (noise barrier) 

Пристрій для зниження шуму, який перешкоджає прямій передачі 

звуку, що розповсюджується у повітрі, який виникає при транспортному 

русі 

3.3 акустичний елемент (acoustic element) 

Елемент, основною функцією якого є забезпечення акустичної 

характеристики устаткування 

3.4 структурний елемент (structural element) 

Елемент, основною функцією якого є кріплення або підтримка 

акустичних елементів 

3.5 облицювання (cladding) 

Шумопоглинаючий пристрій, який прикріплений до стіни або іншої 

конструкції і зменшує кількість відбитого звуку 
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3.6 покриття (cover) 

Шумопоглинаючий пристрій, яким покривається дорога 

3.7 додатковий пристрій (added device) 

Додатковий компонент, який впливає на акустичні характеристики 

вихідного пристрою зменшення шуму (діючи в першу чергу на дифракційну 

енергію) 

3.8 механічний випробувальний пристрій (mechanical test 

apparatus) 

Пристрій, що використовується для вимірювання пружності твердих 

поверхонь 

3.9 тестова зона (test area) 

Центральна зона повнорозмірної панелі, що закрита полосою 125 мм 

від кожного краю 

Примітка. Як показано на рисунку В.2. 

3.10 пристрій для безпеки пасажирів транспортного засобу 

(vehicle occupants safe device)  

Устаткування для зниження шуму дорожнього руху для якого вплив 

транспортного засобу не становить більшої небезпеки для пасажирів, ніж 

дозволяється при використанні бар'єрів безпеки згідно з EN 1317-2. 

3.11 комбінована безпека та шумовий бар'єр (combined safety and 

noise barrier) 

Устаткування для зниження шуму дорожнього руху, який відповідає 

всім вимогам щодо бар'єрів безпеки в даному класі захисної стійкості, 

згідно з EN 1317-2 

3.12 динамічні дії від снігового очищення: еквівалентне статичне 

навантаження (dynamic actions from snow clearance: equivalent static load) 

Навантаження від снігу, який скидається на шумозахисне 

устаткування за допомогою снігоочисного обладнання 
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3.13 швидкість ковша (ploughing speed) 

Швидкість снігоочисного обладнання, коли воно проїжджає вздовж 

шумового бар'єру 

3.14 невертикальний шумовий бар'єр (non-vertical noise barrier) 

Шумовий бар'єр або його частина (наприклад, консоль), яка має 

вертикальний нахил більше ніж 15° 

3.15 максимальне навантаження (maximum load) 

Максимальне навантаження (в кН/м2), яке може витримувати зразок 

при виконанні зазначених критеріїв. 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

Для цілей цього документа використовуються наступні символи і 

абревіатури. 

h                     — загальна висота шумового бар’єру, в міліметрах; 

l                      — довжина елементів, у міліметрах; 
lS                     — несуча довжина конструктивного елемента, в 

міліметрах;
lA                     — довжина акустичного елемента, в міліметрах; 

Fsafe                 — максимальне навантаження, яке елемент може 
витримати, заявлене виробником і випробуване, в 
кН/м2; 

Fd50                 — навантаження, що відповідає відхиленню 50 мм, у 
кН/м2; 

Fpermanent LA/500  — навантаження, яке відповідає постійному відхиленню 
LA/500, у кН/м2; 

d                     — відхилення, в міліметрах; 
dhmax               — горизонтальне максимальне відхилення, в 

міліметрах; 

dvmax                — вертикальне максимальне відхилення, в міліметрах; 

dselfweight           — відхилення зразка у горизонтальному положенні під 
власною вагою; 

dsafe                 — відхилення після накладення навантаження  Fsafe ; 

dpermanent          — постійне відхилення після стискання; 
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5 ВИМОГИ 

5.1 Основні положення 

Під будь-якими навантаженнями, зазначеними в розділі 5, елементи 

не повинні відхилятись від своїх опор або повинні бути добре зафіксовані, 

щоб не зруйнуватися. 

Всі випадки відмови та деформації, які можуть спричинити тимчасові 

або постійні розлади, повинні розглядатися. Ці випадки можуть впливати 

на загальну поведінку всієї конструкції або поведінку деяких елементів. 

5.2 Вітрові навантаження та навантаження внаслідок проїзду 

транспортних засобів 

Виробник повинен надати результат оцінок, зроблених відповідно до 

методів, наданих у Додатку А. 

5.3 Власна вага 

Виробник забезпечує вагу сухого та вологого (або зменшеної 

вологості) елемента згідно з Додатком B. 

Виробник повинен забезпечити вертикальне навантаження, яке може 

витримати виріб під власною вагою, яку обчислили або випробували, 

відповідно до вимог, зазначених у Додатку B. 

 

 

d50                  — відхилення 50 мм; 

YG                 — частковий коефіцієнт для постійних дій, який 
враховує моделі невизначеності та варіації розмірів; 

YF                  — частковий коефіцієнт для дій, який враховує модель 
невизначеності та варіації розмірів; 

Y                    — коефіцієнт навантаження; 
SF                  — коефіцієнт безпеки. 
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5.4 Вплив кам’яних матеріалів 

Пошкодження, спричинені контрольованим впливом, не повинні 

перевищувати критеріїв, зазначених у Додатку С. 

5.5 Безпека при зіткненні 

Коли функції шумозахисного бар’єру та бар'єру безпеки інтегровані в 

одну систему, безпека при зіткненні повинна оцінюватися відповідно до EN 

1317-1 та EN 1317-2. Дивись також інформацію в Додатку D. 

5.6 Динамічні дії від снігового очищення: еквівалентне статичне 

навантаження 

Ефекти динамічних сил від снігового очищення повинні оцінюватися 

там де це потрібно або відповідно до Додатку Е. 

6 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ 

Звіт про випробування повинен містити аспекти виконання та 

включати таку інформацію: 

а) номер і рік цього стандарту, тобто EN 1794-1:2011; 

b) повний опис випробовуваного зразка, включаючи назву виробника 

та ідентифікатор продукту, з роздільними кресленнями та фотографіями, 

що відображають умови монтажу; маси, щільності, розміри та 

характеристики панелей, стійок та ущільнень, включаючи будь-які 

внутрішні компоненти; 

c) опис методу виконання випробувань, якщо частини вироблених 

елементів оцінюються шляхом випробувань; 

d) місце та дату оцінки, а також ім'я, прізвище експерта; 

e) достатній опис будь-яких проведених випробувань, будь-яких 

вимірюваних результатів та висновків щодо устаткування разом з будь-

якими ілюстраціями або фотографіями, як зазначено у відповідному 

додатку. 

Примітка. Таблиця 1 наводить приклад даних, які можуть бути зазначені 

відповідно маркуванню СЕ (європейська відповідність). 
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Таблиця 1 — Приклад маркування СЕ (європейська відповідність) 

для характеристик, які визначені згідно з цим стандартом 

Вага сухого акустичного елемента та питома вага вологого 
акустичного елемента: 

 

Вага сухого акустичного елемента  0,70 кН 
Питома вага вологого акустичного елемента 0,92 кН 
Стійкість до навантажень  
Структурні елементи  
Нормальне навантаження, обумовлене вітром, статичним 
впливом, зовнішнім впливом і власною вагою (діє під кутом 
90о) 

 

Висота бар’єру 3 м 5,2 кН/м 
Висота бар’єру 4 м 4,4 кН/м 
Гнучкий момент на рівні землі через навантаження від снігу 15 кНм 
Акустичні елементи  
Максимальне вертикальне навантаження (додаток В, В.3.2) 150 кН/м 
а Відповідно до процедури а) Додаток А  
Fsafe

 2,5 кН/м2 
dsafe 20 мм 
dmax для Fsafe SF, при SF=1,5 30 мм 
b Відповідно до процедури б) Додаток А  
Fd50

 3,0 кН/м2 
dmax для Fd50 SF, при SF=1,5 60 мм 
Нормальне навантаження від снігу, яке елемент може 
витримати (діє під кутом 90о) 

14 кН 

а Процедура випробувань, коли випробуваний зразок не 
може стискатися до d=50 мм 
b Процедура випробувань, коли випробуваний зразок може 
стискатися до d=50 мм 
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

Опір проти вітрового навантаження та навантаження від 

проїжджаючих транспортних засобів  

A.1 Загальна частина 

Метою цього додатка є надання методів оцінки, щоб 

продемонструвати здатність продукту протистояти вітровому 

навантаженню та навантаженню від транспортних засобів, що 

проїжджають. 

Методи та критерії оцінки максимального навантаження ШЗУ можуть 

витримуватися згідно цього додатку. Методи розрахунку різних 

навантажень, які можуть впливати на ШЗУ, наведені в EN 1990 та  

EN 1991 [4]. 

Вимоги встановлюються окремо для акустичних та структурних 

елементів. У випадку, якщо акустичні та структурні елементи не 

відрізняються, застосовуються межі для структурних елементів. Діапазон 

температур у межах від мінус 40 °С до 70 °С, за яким виконуються вимоги, 

викладені в A.3, A.4. 

Примітка. З огляду на різні характеристики матеріалів (неоднорідність, 

повзучість, деформація, старіння), може знадобитися додаткове зменшення несучої 

здатності. 

А.2 Оцінка ефективності 

А.2.1 Структурні елементи 

Структурні елементи розраховуються відповідно до застосовних 

європейських норм. 

А.2.2 Акустичні елементи 

A.2.2.1 Загальні дані 

Акустичні елементи випробовуються згідно з наступним методом. 
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Випробування на навантаження повинно проводитися на типовому 

зразку, який повинен включати відповідну кількість акустичних елементів 

найдовшого прольоту для даного типу елементу, зі стовпами або іншими 

опорами, подібними до тих, що використовуються на практиці. Опори 

повинні знаходитись в горизонтальній площині та закріплені таким чином, 

щоб не допускати боковий рух та обертання. Опори можуть бути 

підпертими, якщо потрібно випробовувати акустичні елементи лише на 

вигин, в іншому випадку опори повинні бути зафіксовані, як це 

передбачено конструкцією устаткування. 

На випробувальній панелі досягається рівновага в лабораторних 

умовах десь за 3 години до випробувань. Випробування на навантаження 

повинні проводитися при 20 °С. Якщо продукт призначений для 

використання при дуже низьких або дуже високих температурах, тоді 

випробування можуть бути повторені при мінус 40°C та/або 70 °C з 

відповідним періодом кондиціонування, якщо матеріал вважається 

чутливим до температури. 

Якщо міцність або жорсткість матеріалу, що несе вагу, залежить від 

температури, при випробуванні слід враховувати вплив температури, що 

відрізняється від діапазону від 10 °С до 30 °С, якщо передбачений діапазон 

температур є ширшим, ніж представлено вище. 

Результати показують, що зміна температури не призводить до 

відмови в роботі стиків (акустичний елемент відокремлюється від стійок 

при найнижчій температурі заданого діапазону, з'єднання (гвинтовий отвір 

в акустичних елементах)) дозволяють усадку і розширення в цілому 

діапазоні температур зазначену виробником. 

Для ШЗУ з асиметричним дизайном (геометрія, характеристика 

матеріалів тощо) результати можуть бути різними на кожній стороні. У 

цьому випадку випробування повинні проводитися на слабкому боці. 



прДСТУ EN 1794-1:201X 

11 

У випадку серії продуктів, потрібно перевірити найслабший продукт 

серії. 

A.2.2.2 Оцінювання шляхом випробувань 

A.2.2.2.1 Загальні дані 

Тест проводиться в горизонтальному положенні відповідно до 

А.2.2.2.2. 

Виробник виправляє Fsafe, який він призначає елементу, як відповідну 

здатність свого продукту витримувати навантаження: для визначення 

зазначеної характеристики проводяться наступні випробування. 

У всіх випадках навантаження не перевищують Fsafe. 

Максимальне навантаження для акустичних елементів – це  4 кН/м2 

(для Fsafe або Fd50). 

A.2.2.2.2 Процедура перевірки 

Зразок, що піддається випробуванню, підтримується, відповідно 

А.2.2.1. Визначається точка акустичного елемента, при якій вертикальний 

відступ досягає свого максимуму, і в цій точці приймаються всі відхилення 

вимірів відносно фіксованого рівня базової точки. Через 30 хв у такому 

положенні потрібно виміряти відхилення. 

Коли зразок розміщується горизонтально, він вже отримує 

навантаження, що відповідає його власній вазі. 

Додаткове навантаження потім моделюється відповідною кількістю 

ваг (наприклад, невеликими мішками для піску), які рівномірно розподілені 

по акустичному елементу. Щоб запобігти локальним пошкодженням 

акустичного елементу, рекомендується накрити поверхню пластиковою 

плівкою (товщиною близько 200 мкм). 

У будь-якому випадку, загальне перевірене навантаження F 

відповідає власній вазі плюс додаткові навантаження. 

а) Якщо випробовуваний зразок не може стискатися до відхилення  

d = 50 мм: 



прДСТУ EN 1794-1:201X 

12 

Застосовується додаткове навантаження F, що відповідає Fsafe, з 

врахуванням власної ваги акустичного елемента.  Через 30 хв при 

навантаженні F потрібно заміряти dsafe. Потім наважки, які застосовуються, 

треба забрати з акустичного елемента і через 30 хв повторити замір 

показника прогину. Різниця між останнім відхиленням і заміром відхилення 

після зменшення навантаження dselfweight повинна бути охарактеризована 

як постійний прогин  dpermanent,  його значення не повинно перевищувати 

максимально допустиму постійну деформацію LA/500. Якщо цей постійний 

прогин dpermanent, після зменшення навантаження, перевищує ліміт LA/500, 

тест повинен бути проведений повторно (використовують новий зразок) зі 

зменшеним навантаженням Fsafe до межі LA/500. Якщо dpermanent не 

перевищує ліміт LA/500, це навантаження повинно бути оголошено як 

Fpermanent LA/500 (в кН/м2). 

Після цього одна і та ж панель повинна бути навантажена до 

загального навантаження Fsafe·SF (включаючи власну вагу). Виробник 

повинен повідомити значення для SF, рівне або більше 1,5. Через 30 хв під 

цим навантаженням потрібно фіксувати показник прогину і повідомляти про 

максимальне відхилення dmax. 
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Умовні познаки 
F —   навантаження в кН/м2 ; 
0 —   горизонтальна підтримка зразка, через 30 хв фіксується показник прогину 

для dselfweight; 
1 — застосування додаткового навантаження (Fsafe – власна вага), через  

30 хв фіксується показник відхилення dsafe; 
2 — без застосування додаткового навантаження, через 30 хв фіксується 

показник відхилення dpermanent з розрахунком dselfweight; 
 dpermanent ≤ LA/500; 
3 —  застосування Fsafe SF (включаючи власну вагу), через 30 хв фіксується 

відхилення для dmax. 

Примітка. Процедура a) використовується, коли зразок, який випробовують не 
можна стиснути до відхилення d50 мм. 

Рисунок A.1 — Здійснення випробувань відповідно до процедури а) 

b) Якщо випробовуваний зразок може бути стиснутий до відхилення d 

= 50 мм: 

Додаткове навантаження застосовується до тих пір, поки прогин 

випробуваного зразка не досягне 50 мм (d50) після завантаження протягом 

30 хв.  Fd50, що відповідає власній вазі плюс додаткове навантаження, 

зазначається як навантаження яке зразок може витримати в межах 50 мм 

для відхилення d.  Потім додаткові наважки треба ретельно видалити з 

акустичного елемента, і через 30 хвилин повторити замірювання показника 

прогину.  Різниця між останнім відхиленням і dselfweight повинна бути 

охарактеризована як постійне відхилення dpermanent, її значення не повинно 
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перевищувати максимально допустиму постійну деформацію LA/500. Якщо 

цей постійний прогин dpermanent після перенесення навантаження перевищує 

ліміт LA/500, тест повинен бути перероблений (використовується новий 

зразок) із зменшеним навантаженням Fsafe, доки ліміт LA/500 для dpermanent 

не буде перевищено. Це навантаження повинно бути зазначено як Fpermanent 

A/500 (в кН/м2). 

Після цього одна і та ж панель  піддається повному навантаженню 

Fd50 SF (включаючи власну вагу). Виробник повинен повідомити значення 

для SF, рівне або більше 1,5. Через 30 хв під цим навантаженням потрібно 

фіксувати показник прогину і повідомляти про максимальне відхилення 

dmax. 
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Умовні познаки 
F — навантаження в кН/м2; 
D — відхилення в мм; 
0 — горизонтальна підтримка зразка, після 30 хв фіксується показник прогину для 

dsefweight; 
1 — застосування додаткового навантаження до прогину 50 мм, який досягається 

через 30 хв під цим навантаженням і фіксується показник навантаження 
Fd50 (що включає власну вагу); 

2 — без застосування додаткового навантаження, після 30 хв фіксується прогиб 
dpermanent з відніманням dselfweight; 
dpermanent ≤ LA/500 

3 — застосування Fd50·SF (включаючи власну вагу), через 30 хв фіксується 
показник прогину для dmax. 

Примітка. Процедура b) використовується, коли зразок, який випробовують 
можна стиснути до відхилення d50 мм 

Рисунок A.2 — Виконання випробувань відповідно до процедури b) 

A.2.3 Протокол випробування  

Звіт про випробування включає в себе повний опис тестових заходів, 

включаючи деталі опор, процедури та завантаження елементів. 

Звіт також повинен включати: 

а) номер і рік цього стандарту, тобто EN 1794-1:2011; 

b) назву та адресу лабораторії, що проводила тестування з датою 

підпису відповідальної особи; 
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c) повний опис досліджуваного зразка, включаючи назву виробника та 

ідентифікатор продукту, з конструктивними малюнками елемента, з 

розмірами та фотографіями, що відображають умови монтажу, маси, 

щільності, розміри та характеристики панелей, стійок та ущільнень, 

включаючи будь-які внутрішні компоненти; 

d) кількість дослідних зразків; 

e) результати випробувань та висновок щодо відповідності показників 

зазначеним навантаженням; 

f) документацію щодо вимірювань похибок. 

A.2.4 Оцінка ефективності шляхом розрахунку 

Оцінка ефективності за допомогою розрахунку застосовується тільки 

для елементів конструкції та для акустичних елементів, які не можуть бути 

оцінені за допомогою тесту, описаного в А.2.2. 

Розрахунки включають повну інформацію про припущення та 

використані параметри, включаючи: 

а) номер і рік цього стандарту, тобто EN 1794-1:2011; 

b) розміри, включаючи товщину будь-якої арматури; 

c) використані матеріали разом з модулями пружності, межами 

пружності та іншими відповідними даними; 

d) формули розрахунків; 

e) найменування продукту, ім'я та адреса виробника; 

f) дані про виконавця розрахунку, з датою та підписом; 

g) конструктивні креслення елемента з відповідними розмірами; 

h) структурний розрахунок (для структурних та акустичних елементів), 

включаючи розглянутий перелік режимів деформації та відмови, їх 

результати та висновок, що вони відповідають заданому навантаженню. 
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A.3 Ефективність структурних елементів 

При визначенні розрахунків відхилень конструктивних елементів, 

обертання та переміщення, що виникають з фундаментів або з точки 

з'єднання (наприклад, вертикальний стовп до невертикальної консолі), не 

приймаються до уваги. 

У таблиці A.1 надано різні типи структурних елементів, що 

відповідають чотирьом різним максимальним відхиленням. Відповідний тип 

обирається відповідно до призначення. 

Таблиця A.1 — Межі відхилення конструктивних елементів 

Відхилення dmax Тип 

≤ Ls/200 d1 

≤ Ls/150 d2 

≤ Ls/100 d3 

≤ Ls/75 d4 
 

Примітка 1. Ця таблиця може допомогти виробнику та покупцеві, за яким 

призначенням виготовляти або купувати продукт. 

Примітка 2. Вибір типу залежить від таких характеристик, як тип фундаменту, тип 

панелей (наприклад, крихкі матеріали можуть вимагати менше відхилення) тощо. 

A.4 Використання акустичних елементів 

Деякі матеріали можуть бути еластичними, а деякі інші можуть бути 

крихкими: якщо у зразку в горизонтальному положенні власна вага більша 

ніж заявлена Fsafe, то оцінка здійснюється шляхом розрахунку. 

Наступні результати повинні бути представлені: 

а) якщо зразок, що випробовується не може стискатися до відхилення 

d = 50 мм: 

1) виробник повинен повідомити про максимальне навантаження 

Fsafe (в кН/м2), при якому зразок повинен відповідати наступним критеріям: 
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і) елемент за призначенням не повинен мати видимих ознак 

несправності, таких, як вигин, постійна деформація акустичних 

елементів, тріщин, що перевищують вимоги щодо впливу на 

навколишнє середовище; 

іі) елемент не повинен відриватися від своїх опор, а фіксатори 

не повинні відламуватися; 

ііі) кріплення, такі як болти, зварювальні з’єднання, клейові 

з’єднання, заклепки тощо, повинні протистояти силі (включаючи 

коефіцієнт безпеки), при якій уникають таких несправностей як 

тріщини або пластична деформація; 

2) виробник повинен повідомити про постійне відхилення 

dpermanent в мм, отримане без навантаження Fsafe; 

3) у випадку, якщо постійне відхилення після перенесення 

навантаження перевищить ліміт L/500, виробник повинен зменшити 

навантаження, поки ліміт LA/500 для dpermanent не буде перевищувати, це 

навантаження зазначається як Fpermanent LA/500 (у кН/м2); 

4) виробник повинен повідомити про максимальне відхилення 

dmax, у міліметрах, після навантаження до Fsafe·SF. Це відхилення 

повинні відповідати наступним критеріям: 

і) елемент за призначенням не повинен мати видимих ознак 

несправності, таких, як вигин, постійна деформація акустичних 

елементів, тріщин, що перевищують вимоги щодо впливу на 

навколишнє середовище; 

іі) елемент не повинен відриватися від його опор, і фіксатори не 

повинні відламуватися; 

ііі) кріплення, такі як болти, зварювальні з’єднання, клейові 

з’єднання, заклепки тощо, повинні бути міцні (з запасом) без 

несправностей, таких як тріщини або пластична деформація; 
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b) якщо випробовуваний зразок може стискатися до відхилення 

d = 50 мм: 

1) виробник повинен повідомити про навантаження Fd50 (в кН/м2), 

яке відповідає прогину d = 50 мм, при якому зразок повинен відповідати 

наступним критеріям: 

і) елемент за призначенням не повинен мати видимих ознак 

несправності, таких, як вигин, постійна деформація акустичних 

елементів, тріщин, що перевищують вимоги щодо впливу на 

навколишнє середовище; 

іі) елемент не повинен відриватися від його опор, а фіксатори не 

повинні відламуватися; 

ііі) кріплення, такі як болти, зварювальні з’єднання, клейові 

з’єднання, заклепки тощо, повинні бути міцні (з запасом) без 

несправностей, таких як тріщини або пластична деформація; 

2) виробник повинен повідомити про постійний прогин dpermanent в 

мм, отриманий без навантаження Fd50; 

3) у випадку, якщо відхилення без навантаження перевищує ліміт 

LA/500, виробник повинен зменшити навантаження до тих пір, поки ліміт 

LA/500 для dpermanent не буде перевищувати. Це навантаження 

зазначається як dpermanen LA/500 (в кН/м2); 

4) виробник повинен надати дані про максимальне відхилення 

dmax, в мм після навантаження до Fd50 SF. При цьому зразок повинен 

відповідати наступним критеріям: 

і) елемент за призначенням не повинен мати видимих ознак 

несправності, таких, як вигин, постійна деформація акустичних 

елементів, тріщин, що перевищують вимоги щодо впливу на 

навколишнє середовище; 

іі) елемент не повинен відриватися від його опор, а фіксатори не 

повинні відламуватися; 
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ііі) кріплення, такі як болти, зварювальні з’єднання, клейові 

з’єднання, заклепки тощо, повинні бути міцні (з запасом) без 

несправностей, таких як тріщини або пластична деформація. 

A.5 Самонесучі елементи 

A.5.1 Акустичні елементи, які не підтримуються на місці іншою 

конструкцією, потрібно оцінювати згідно з А.2.2, А.2.4 (для акустичних 

елементів, які не можуть бути оцінені за допомогою тесту, описаного в 

А.2.2) та А.4. 

A.5.2 Акустичні елементи, що несуть навантаження, повинні бути 

спроектовані таким чином, щоб витримувати всі прикладені сили та 

відповідати критеріям, зазначеним у A.3. 
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A.6 Примітка до Додатку А – приклади протоколу вимірювання 

(довідкові) 

Процедура випробування a), коли випробовуваний зразок не може 

стискатися до відхилення d = 50 мм. 

1 температура під час випробування: T=_____°C 

2 визначення власної ваги акустичного елемента: Fselfweight=_____кН/м2 

3 встановлення акустичного елемента на випробувальному стенді 

(згідно з A.2.2.1) 

4 застосування датчиків зміщення у відповідних точках 

5 акустичний елемент залишають на 30 хв у такому положенні, тоді 

прогин повинен бути зафіксований під вагою (через 30 хв): 

dselfweight =____мм 

6 застосування додаткового навантаження до Fsafe (включаючи власну 

вагу) Fsafe=_____kН/м2 

відхилення під дією Fsafe (через 30 хв)    dsafe=         мм 

7 пошкодження акустичного елемента, викликаного додатковим 

навантаженням: 

 

 

8 видалення додаткових навантажень з акустичного елемента 

9 повторити замірювання відхилення протягом 30 хв після видалення 

додаткового навантаження 

dpermanent=_____мм (після віднімання dselfweight) 

критерій щодо пластичної деформації:  

dpermanent ≤ LA/500         так       ні 

Якщо ні, повторіть (з новим зразком), із зменшеною вагою, до тих 

пір, поки не буде виконано умову dpermanent < LA/500 і зафіксувати в 

протокол: 

Fpermanent LA/500 =_____кН/м2 
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10 визначення Fsafe·SF: 

SF =____ 

Fsafe · SF =_____кН/м2 

11 повне навантаження Fsafe·SF (включаючи власну вагу) 

12 через 30 хв під дією цього навантаженням приймається 

максимальний прогин dmax =_____мм 

13 ушкодження акустичного елемента, викликані навантаженням  

Fsafe·SF 

14 Процедура випробування успішна ?       так       ні 

 

Процедура випробування b), коли випробовуваний зразок може 

стискатися до відхилення d = 50 мм. 

1 температура під час випробування: T=____°C 

2 визначення власної ваги акустичного елемента: Fselfweight=____кН/м2 

3 встановлення акустичного елемента на випробувальному стенді 

(згідно з A.2.2.1) 

4 застосування датчиків зміщення у відповідних точках 

5 акустичний елемент залишають на 30 хв у такому положенні, тоді 

прогин повинен бути зафіксований під вагою (через 30 хв): 

dselfweight =_____мм 

6 застосування додаткового навантаження, поки прогин зразка не 

досягне 50 мм при навантаженні Fd50, включаючи власну вагу: 

Fd50=_____кН/м2 

7 пошкодження акустичного елемента, викликаного додатковим 

навантаженням: 

 

 

8 видалення додаткових навантажень з акустичного елемента 
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9 повторити замірювання відхилення протягом 30 хв після видалення 

додаткового навантаження 

dpermanent=____мм (після віднімання dselfweight) 

критерій щодо пластичної деформації:  

dpermanent ≤ LA/500         так       ні 

Якщо ні, повторіть (з новим зразком), із зменшеною вагою, до тих 

пір, поки не буде виконано умову dpermanent < LA/500 і зафіксувати в 

протокол: 

Fpermanent LA/500 =_____кН/м2 

10 визначення Fd50·SF: 

SF =_______ 

Fd50·SF =_____кН/м2 

11 повне навантаження Fd50·SF (включаючи власну вагу) 

12 через 30 хв під дією цього навантаженням приймається 

максимальний прогин dmax =______мм 

13 ушкодження акустичного елемента, викликані навантаженням  

Fd50·SF 

14 Процедура випробування успішна ?       так       ні 
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ДОДАТОК B 

(обов’язковий) 

Власна вага 

B.1 Загальні дані 

Власна вага акустичних елементів може цікавити в двох випадках. 

Під час поглинання акустичними елементами води, вологість є важливим 

аспектом при проектуванні як елементів, так і несучих конструкцій. 

Обмеження прогинів необхідне, щоб уникнути акустичного витоку, 

зменшення висоти або перевантаження опорної конструкції. 

Адекватність механічних характеристик при дотримані структурних 

критеріїв, наведених у цьому додатку, продемонстрована розрахунками, в 

яких враховуються значення межі пружності, модуля еластичності та інших 

факторів, що відносяться до матеріалів, які використовують у конструкції. У 

випадках, коли розрахунки вважаються ненадійними, використовуються 

випробування для визначення опору елементів у тій самій конструкції, що й 

у передбаченому устаткуванні. 

Вага сухого акустичного елемента, вага вологого акустичного 

елемента, питома вага вологого акустичного елемента заміряються. 

Визначаються механічні вимоги, які пов'язані з вагою акустичних 

елементів, що діють самостійно та у поєднанні з навантаженням від вітру. 

Наводяться методи визначення відповідності цим вимогам шляхом 

розрахунку або вимірювання. 

B.2 Визначення власної ваги 

B.2.1 Суха маса акустичних елементів 

Вага сухого акустичного елементу визначається безпосередньо 

замірами або розраховується з врахуванням питомої ваги та розмірів 

матеріалів, які використовуються. 
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B.2.2 Вага вологих акустичних елементів 

Вага вологих акустичних елементів враховує той факт, що порожнини 

та пори матеріалів можуть наповнюватися водою. Вважається, що 

устаткування для зменшення шуму з врахуванням поглинутої води 

знаходиться в робочому стані. 

B.2.3 Питома вага вологих акустичних елементів 

За умови, що проект конструкції та елементи є такими, які не 

забезпечують стікання води з елементів у верхній частині устаткування в 

нижні, а також вона не зберігається в опорних конструкціях, вага вологого 

елемента вимірюється наступним чином:  

— елемент повністю занурюється під воду протягом 24 год;  

— елемент виймається з води і залишається для зливу надлишкової 

ваги перед зважуванням. 

B.3 Механічні вимоги  

B.3.1 Структурні елементи 

Структурні елементи, які підтримують конструкцію акустичних 

елементів, повинні бути розроблені таким чином, щоб підтримувати вагу 

вологого акустичного елемента або питому вагу вологих акустичних 

елементів відповідно до коефіцієнта навантаження, який становить не 

менше ніж 1,5. 

B.3.2 Акустичні елементи під дією власної ваги 

Цей елемент повинен підтримувати власну вагу елемента в 

зволоженому стані або питому вагу вологого елемента (за доцільності) та 

відповідну вагу вологих елементів, які можуть розташовуватись на ньому, 

не викликаючи змін і відповідати таким критеріям: 

— локальна обертальна нестабільність: горизонтальне відхилення 

dhmax, у міліметрах, не повинно перевищувати h/50; 
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— вертикальне відхилення: з елементом, що підтримується, 

максимальний прогин dvmax у міліметрах не повинен перевищувати L/500; 

Середовище вздовж дороги може бути корозійним. Тому треба 

попереджувати появу тріщин, оскільки це може призвести до корозії. 

B.3.3 Комбінована вага, вітер та інші статичні навантаження 

Елементи повинні витримувати без відхилень комбіновані 

навантаження, помножені на задані коефіцієнти своєї власної ваги, як 

визначено в B.3.2, і вітрові та інші статичні навантаження (тиск або 

всмоктування), розраховані згідно з додатком А. 

Коефіцієнти навантаження застосовують таким чином: 

Yg = 1,35 для ваги, та 

Yq = 1,5 для вітру та інших статистичних навантажень. 

Примітка. Припускається, що навантаження застосовується, коли обидва кінці 

елемента просто підтримуються. 

B.3.4 Кріплення 

Усі кріплення, включаючи зварювальні та клейові з’єднання, не 

повинні руйнуватись через чинник ваги вологих елементів, які вони 

підтримують. У цьому випадку коефіцієнт навантаження SG становить 

1,85. 

B.4 Розрахунки та протоколи випробувань 

B.4.1 Розрахована оцінка ефективності  

Звіт про вимірювання повинен включати повну інформацію про 

прийняті та використані параметри, а саме: 

а) номер і рік цього стандарту, тобто EN 1794-1:2011; 

b) розміри, включаючи товщину будь-якої арматури; 

c) використані матеріали, разом з модулями пружності, межами 

пружності та іншими відповідними даними; 

d) формули розрахунків; 



прДСТУ EN 1794-1:201X 

27 

e) найменування продукту, ім'я та адреса виробника; 

f) дані про виконавця розрахунку, з датою та підписом; 

g) конструктивні креслення елемента з розмірами 

h) результати розрахунків та оцінка. 

B.4.2 Заміряна оцінка ефективності 

Звіт про випробування включає в себе повний опис тестових заходів, 

включаючи деталі опор, процедури та навантаження елементів. 

Звіт також повинен включати: 

а) номер і рік цього стандарту, тобто EN 1794-1:2011; 

b) назву та адресу лабораторії, що проводила тестування з датою 

підпису відповідальної особи; 

c) точну ідентифікацію випробуваного елемента, назву та адресу 

виробника; 

d) повний опис матеріалів та їх товщина; 

e) вагу елементу як вологого так і сухого; 

f) конструктивні креслення випробуваного елемента з розмірами; 

g) результати випробувань та висновок щодо відповідності 

показників; 

h) кількість дослідних зразків. 
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ДОДАТОК C 

(обов’язковий) 

Вплив кам’яних матеріалів 

C.1 Загальні дані 

Шумозахисне устаткування, яке розміщене вздовж дороги, піддається 

впливу від кам’яного матеріалу з дороги. Важливо, щоб шумозахисне 

устаткування було стійким до таких ударів, допускаються лише поверхневі 

ушкодження. 

У цьому додатку наведено стандартне лабораторне випробування, 

яке імітує незначні впливи, такі які можуть бути спричинені камінням, 

викинутим з поверхні дороги. Це випробування не передбачає вплив від 

важких предметів або актів вандалізму. 

C.2 Вимоги 

При випробуванні відповідно до C.3: 

a) використовується твердий сталевий ударник розмірами, як 

показано на рисунку C.1; 

b) енергія впливу апарату повинна бути 30 Нм ± 1 Нм; 

c) пошкодження поширюється тільки на зовнішні частини конструкції, 

а внутрішні елементи не повинні бути пошкоджені або змінені впливом; 

d) ударник не повинен проникати через зовнішню стінку порожнистих 

елементів, але локальні пошкодження у формі розривання менше ніж 50 

мм є прийнятними; 

e) незначні пошкодження поверхні крихких матеріалів у формі 

кратерів (де розрізані фрагменти) є прийнятними, за умови, що глибина 

будь-якого кратера менша за товщину зовнішньої стінки або 20 мм, 

приймається те що менше. 
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C.3 Методи випробувань 

C.3.1 Вплив каменів повинен бути змодельований шляхом 

випробування за допомогою механічного пристрою, як описано в С.3.2 - 

С.3.4. 

C.3.2 Випробування проводяться в наступних трьох точках в тестової 

зони, яка рівновіддалена на 125 мм від країв випробувальної панелі, на 

відкритій панелі, як показано на рисунку С.2: 

a) біля кута випробувального майданчика; 

b) біля центру випробувального майданчика; 

c) в одній точці тестової зони, яка вибирається випадково. 

C.3.3 Положення точок, що підлягають випробуванню, повинно бути 

вибрано як однорідна панель, уникаючи ребер або інших очевидних місць 

локального підсилення. 

C.3.4 Тестові панелі, виготовлені з матеріалів, які стають крихкими за 

низьких температур, потрібно витримати за температури мінус 20° С 

впродовж 2 год перед випробуванням на удар. 

Потрібно вжити заходів безпеки при використанні молота, який 

проходить наскрізь випробуваний пристрій, якщо він повністю вийде з 

ладу. Для забезпечення безпеки оператора підтримуючу конструкцію 

потрібно розташовувати на відстані приблизно 50 мм за пристроєм 

навпроти точки удару. 

C.4 Звіт про випробування 

Звіт про випробування включає в себе повний опис випробувальної 

установки, включаючи деталі опор, процедури та розташування точок 

удару. 

Звіт також включає: 

а) номер і рік цього стандарту, тобто EN 1794-1:2011; 
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b) назву та адресу лабораторії, яка проводила дослідження з датою 

та підписом відповідальної особи; 

c) точну ідентифікацію випробуваного елемента, найменування та 

адреса виробника; 

d) повний опис матеріалів та їх товщини; 

e) конструктивні креслення випробуваного елемента з розмірами; 

f) результати випробувань та висновок щодо відповідності показників. 

 
Розміри в міліметрах 

 

Умовні познаки 

1 — сферична поверхня 

Рисунок C.1 — Розміри ударника 
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Розміри в міліметрах 

 

 

Умовні познаки 

1 — елемент встановлений у вертикальному положенні, як на прикладі А зони В 

А — випробувальні точки 

В — випробувальний простір 

Рисунок C.2 — Орієнтири для ударних випробувань 
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ДОДАТОК D 

(довідковий) 

Безпека при зіткненні 

D.1 Загальні дані 

Загалом, ШЗУ не повинні витримувати удар автомобіля. Таких ударів 

можна уникнути, використовуючи дорожні огородження або забезпечуючи 

належну відстань від дороги. Якщо жоден з цих варіантів неприйнятний, 

відповідні органи влади повинні розглянути наслідки впливу транспортного 

засобу та необхідність облаштування ШЗУ як самостійного устаткування 

обмеження дорожнього руху. 

Цей додаток застосовується до ШЗУ, для яких наслідки удару 

транспортного засобу можна вважати прийнятними з точки зору пасажирів 

транспортного засобу. Подальші наслідки збитків, заподіяних ШЗУ, 

розглянуті в додатку В до стандарту EN 1794-2 [1]. 

D.2 Випробування та розрахунки 

Показники безпеки ШЗУ щодо контролю поведінки транспортних 

засобів, які рухаються, повинні оцінюватися відповідно до стандартів 

EN 1317-1 та EN 1317-2. 

 



прДСТУ EN 1794-1:201X 

33 

ДОДАТОК E 

(обов’язковий) 

Зміна навантаження, яке пов’язане з динамічними діями через 
снігове очищення 

E.1 Загальні дані 

У районах, де снігове очищення проїзної частини є частим явищем 

взимку, шумозахисне устаткування може бути пошкоджене снігом та 

льодом. Навантаження, спричинені снігом, який відкидається з проїзної 

частини називається динамічним навантаженням від снігу. Навантаження 

залежить від об’єму та висоти снігових опадів та від відстані 

шумозахисного устаткування від краю проїзної частини. 

Якщо відстань від зони розлітання снігу від транспортних засобів до 

бар'єра становить більше ніж 7 м, вітрове навантаження, імовірно, буде 

вище, ніж динамічне навантаження від снігу. Ефект від динамічного 

навантаження від снігу на опори є найбільшим, коли фундамент високого 

шумозахисного устаткування знаходиться нижче рівня дороги. Від 

обладнання для снігоочищення може також відлітати лід, але удари 

спричинені такими засобами, враховуються як удари, спричинені каменями 

(див. Додаток С). 

У цьому додатку наведено спосіб обчислення динамічного 

навантаження при очищенні від снігу дороги для ряду швидкостей 

механізмів з очисним обладнанням та відстаней від обладнання до 

бар'єру. Також передбачено метод тестування на стійкість до необхідного 

проектного навантаження. 

Вплив на динамічне навантаження поглинаючих або м'яких 

матеріалів на поверхню шумозахисного устаткування не розглядається у 

цьому додатку та має бути оцінений окремо. 

Враховується, що динамічне навантаження від снігового очищення не 

буде діяти одночасно з вітровим навантаженням. 
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Навантаження через зішкрябування снігу з шумозахисного 

устаткування не розглядається в цьому додатку. 

Примітка. Термін «динамічна дія» не означає, що аналіз втоми повинен бути 

виконаний для елемента, що випробовується. 

E.2 Вимоги 

E.2.1 Величина і висота навантаження 

Динамічне навантаження від снігового очищення є тимчасовим 

горизонтальним навантаженням на шумозахисне устаткування. 

Передбачається, що навантаження рівномірно розподіляється на площі 2 

м × 2 м, а результуюча сила повинна бути розташована на 1,5 м вище 

рівня дороги, як показано на рисунку E.1. Значення результуючої сили 

повинно бути отримано з рисунка E.2. 

Примітка. При проектуванні акустичних елементів також може виникнути 

необхідність розглянути нижні положення результуючої сили. 

E.2.2 Механічні вимоги 

Під динамічним навантаженням від очищення снігу, конструктивні та 

акустичні елементи не повинні мати будь-які несправності, такі як вигин, 

зміщення постійних деформацій акустичних елементів або тріщини, більші 

ніж прийнятні для використання. 

E.3 Методи оцінювання 

E.3.1 Розрахунки 

У більшості випадків може бути розрахована сила, відхилення, 

відносні зсуви між краєм панелі, що знаходиться під дією навантаження та 

суміжною нерозвантаженою частиною та іншими вимогами. Питомий 

коефіцієнт навантаження 1,5 повинен використовуватися для 

навантаження, яке наведено на рисунку E.2. 
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Там, де неможливо розрахувати міцність шумозахисного 

устаткування, наприклад, через спеціальні шви або кріплення, його 

випробовують відповідно до E.3.2. 

E.3.2 Випробування та навантаження 

Випробуваний елемент повинен бути закріплений приладами або 

встановлений на фундаменті, як у звичайному використанні, але 

розміщений у горизонтальному положенні на дорозі. Елемент 

підтримується на обох кінцях; якщо обчислення показує, що відхилення в 

елементах викликане навантаженням, менше ніж його довжина, поділена 

на 150, кріплення повинно затискатися на одному кінці. 

Динамічне навантаження від снігоочищення імітується шляхом 

закладання мішків з піску на елемент. Вага мішків на квадратний метр 

повинна відрізнятись у 1,5 рази від розрахункового динамічного 

навантаження від снігового очищення на квадратний метр мінус вага 

панелі на квадратний метр. Навантаження має розподілятися рівномірно 

на площі 2 м × 2 м так, щоб результуюча сила навантаження була 

посередині між кріпленнями. Результуюча сила навантаження повинна 

бути на висоті 1,5 м над дорожньою поверхнею, якщо інші позиції 

навантаження не дають більшого відхилення або викликають більш 

критичне значення на кріпленнях; необхідно використовувати позицію 

навантаження, яка спричиняє найважчий стан. 

Для деяких матеріалів рівномірний розподіл навантаження може бути 

змодельований за допомогою вакуумного або повітряного тиску. 

E.4 Звіт про випробування 

Звіт повинен включати: 

а) номер і рік цього стандарту, тобто EN 1794-1:2011; 
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b) повний опис досліджуваного зразка, включаючи назву виробника 

та ідентифікатор продукту; 

c) посекційні креслення панелей та умови монтажу з розмірами, 

включаючи товщину ущільнювачів; 

d) найменування та адресу організації, яка здійснила вимірювання 

або обчислення, а також ім'я особи, відповідальної за вимірювання або 

розрахунок; 

e) умови випробувань із деталями методів, які використовувались при 

завантаженні та кріпленні панелей; 

f) кількість і позиція розташування вантажу; прогин під ним; будь-які 

пошкодження панелей і майданчиків та поведінку стиків та ущільнень під 

час кожної стадії навантаження; 

g) висновок щодо відповідності вимогам перевіреного устаткування. 

 



  прДСТУ EN 1794-1:201Х 

37 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.1 — Ефект залежності висоти від динамічного 

навантаження при сніговому очищенні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні познаки 

А — динамічне навантаження 

В — відстань d від краю поверхні, яка очищується 

С — швидкість очищення 

Рисунок Е.2 — Величина динамічного навантаження від снігового 

очищення
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