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Protihrupna zaščita

Protihrupne ograje
zagotavljajo učinkovito zaščito pred hrupom,
saj aktivno zmanjšujejo prenos hrupa med prometnico in okoljem. Imajo dolgo
življenjsko dobo. Nosilni profili so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine,
protihrupni paneli pa iz recikliranih kompozitnih materialov sestavljenih iz
termoplastičnih smol in organskih vlaken.
Kako pomembna je protihrupna zaščita ponazarja podatek iz leta 2007, ki razkriva, da je več kot 44%
populacije EU25 redno izpostavljeno obremenitvam hrupa, ki presega 55dB (Vir: CE Delft, Traffic noise
reduction in Europe, poročilo, avgust 2007), kar predstavlja resno grožnjo za njihovo zdravje.
Večina hrupa je povzročenega s strani osebnega in tovornega prometa na cestah.
Ločimo protihrupne ograje, ki zvok absorbirajo
in take, ki ga odbijajo - reflektirajo. Polyplank
proizvaja reflekcijske (SP 300 R), absorpcijske
(SP 300 RA) in kombinirane absorpcijsko
reflekcijske (SP 500 RA) protihrupne ograje.
Rezultati akustičnih testiranj, ki so bili izvedeni v
Švedskem nacionalnem preizkuševalnem inštitutu
so bili zelo dobri, kar je razvidno iz tabele.
Tip /
Akustične
lastnosti

Polyplank
SB 300 R

Polyplank
SB 300 RA

Polyplank
SB 500 RA

Tip

Reflektorska

Absorpcijska

Absorpcijsko
reflektorska

Akustična
razvrstitev
skladno z
EN1793

A1/B3
<4dB/29dB

A2/B3
4dB/32dB
*(6dB/35dB)

A3/B3
8dB/29dB

Razred B3 predstavlja po standardu EN1793 najvišjo možno zvočno
izolacijo > 24dB.
Glede absorpcije zvoka predstavlja razred A1 < 4dB tako rekoč zvočno
skoraj neabsorpcijski material, razred A2 pomeni srednjo učinkovitost
absorpcije zvoka, razred A3 pa pomeni zelo dobro učinkovitost absorpcije
zvoka.

Ker Polyplank ne proizvaja transparentnih –
prozornih (akrilnih ali polikarbonatnih) protihrupnih
panelov, so dobavljivi preko partnerskega podjetja.
Transparentni paneli omogočajo neoviran pogled in
zmanjšajo psihološki učinek pregrade. Na splošno
boljše vplivajo na počutje voznikov, saj dajejo
občutek odprtega prostora.
Zelo pogosto se uporabljajo na viaduktih, mostovih
ali na nasipih v bližini krajev, kjer želimo poudariti
razgled. Transparentni paneli zvok le odbijajo in ga
ne absorbirajo, zato niso primerni tam, kjer imamo
tudi na nasprotni strani za zvok občutljive objekte.

Protihrupne ograje
predstavljajo odličen
nadomestek klasičnim lesenim in kovinskim
protihrupnim ograjam, lahko posnemajo njihov
izgled in imajo v primerjavi z njimi številne
prednosti:
-

-

dolga življenjska doba, garancija proti
rjavenju 25 let,
visoka odpornost na vplive okolja kot so
udarci, nizke in visoke temperature, vlaga,
voda, sonce, sol, vplivi zemljišča,
vzdrževanje ni potrebno, montaža pa je
hitra in enostavna,
izdelana je iz recikliranih materialov, ki jih
je mogoče ponovno reciklirati,
cenovno ugodnejša rešitev.
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Polyplank SB 300 R – Reflektorska /
zvočno odbojna protihrupna ograja.
Učinkovita in cenovno dostopna
zaščita pred hrupom iz recikliranih
materialov.
Namešča se lahko do višine 3 metre od tal in
učinkovito odstranjuje hrup. Primerna je za uporabo
tam, kjer na nasprotni strani prometnice (izvora
hrupa) ni za hrup občutljivih objektov.
Vsi sestavni deli so izdelani iz materiala, ki ne
potrebuje vzdrževanja.

Obstojnost
materiala
protihrupnih
panelov
omogoča vgradnjo neposredno v podlago –
zemljino. S tem dosežemo največje možno
zmanjšanje hrupa, saj zvok ne more uhajati na
mestu stika panelov in podlage.
Namestitev je hitra in enostavna, kar omogoča
uporaba HEA profilov. To je še posebej pomembno
pri montaži na prometnicah z veliko gostoto
prometa.
Tehnični podatki:
Polyplank SB 300 R
Tip protihrupne ograje
Maksimalna višina
elementa
Maksimalna dolžina
elementa
Nosilni steber
Akustična razvrstitev
Vzdrževanje

Reflektorska
3300 mm
(300 mm v zemlji)
3000 mm
HEA-120 vroče cinkano
jeklo
B3 (29dB)
Ni potrebno
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Polyplank SB 300 RA - Absorpcijska
protihrupna ograja.
Zunanja in notranja stran ograje sta
prilagojena okolju, v katero je ograja
vgrajena.

Akustična testiranja izvedena skladno z evropskim
standardom EN1793 kažejo visoko absorpcijsko
sposobnost in s tem zvočno izolacijo.

Predstavlja okolju prijazen nadomestek lesenim protihrupnim ograjam. Izdelana je iz odpadne plastike.
Vse komponente sistema je mogoče reciklirati.
Protihrupna ograja Polyplank SB 300 RA je nameščena neposredno v tla, ker je odporna proti vplivom
okolja. S tem je zagotovljena optimalna prilagoditev ograje terenu tal. Iz akustičnega vidika pa takšna
postavitev zagotavlja maksimalno zmanjšanje hrupa zaradi zvočne nepropustnosti stika med tlemi in
ograjo.

Tehnični podatki:
Polyplank SB 300 RA
Tip protihrupne
Absorpcijska
ograje
Maksimalna višina
3300 mm
elementa
(300 mm v zemlji)
Maksimalna dolžina
3000 mm
elementa
Nosilni steber
Vroče cinkana jeklena
palica Ф 88,9 mm
Akustična razvrstitev
A2/B3 (4dB/32dB)
Polnilo – absorpcijska 40 mm – steklena volna
*opcija enostransko ali
obloga
obojestransko polnilo

Vzdrževanje

Ni potrebno
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Polyplank SB 500 RA – Absorpcijsko
reflektorska protihrupna ograja.
Je visoko učinkovit sistem, ki zvok
hkrati vpija in odbija.
Uporablja se, ko je zahtevana posebej
učinkovita protihrupna zaščita.
Namešča se do višine 6 m od tal,
izdelana je iz recikliranih materialov.
Sistem je mogoče namestiti na
betonske stene in betonske cestne
varnostne ograje.

Protihrupna ograja Polyplank SB 500 RA je zaradi
svoje akustične učinkovitosti zelo primerna
protihrupna zaščita tudi za industrijske objekte.

Namestitev je hitra in enostavna zaradi uporabe
sistem HEA - profilov.

Širom Evrope je vgrajenih že več kot
100.000 m² protihrupne ograje
Polyplank SB 500 RA.
Tehnični podatki:
Polyplank SB 500 RA
Tip protihrupne ograje

Absorpcijsko
reflektorska
Maksimalna višina elementa
6000 mm
Maksimalna dolžina elementa
5000 mm
Nosilni steber HEA 160-200 vroče cinkano jeklo
Akustična
A3/B3 (8dB/29dB)
razvrstitev
Polnilo –
30 mm – recikliran poliester ali
absorpcijska
kamena volna
*opcija enostransko ali obojestransko polnilo
obloga
Vzdrževanje
Ni potrebno
Teža
43 kg/m²
* brez HEA profila in brez betonskega
Temelja.
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Bongard & Lind nudi aluminijaste,
akrilne - transparentne in lesene
protihrupne sisteme.
Različni materiali protihrupnih panelov
pokrivajo širok spekter zahtev
naročnikov.
Vgrajujejo se med standardizirane
nosilne profile ali kot obloga na
obstoječe zvočno odbojne stene.
Vsi protihrupni sistemi Bongard & Lind
imajo dolgo življenjsko dobo.

Aluminijasti protihrupni sistemi podjetja Bongard &
Lind so zelo primerni za zaščito pred hrupom cest,
železnic, letališč, industrijskih objektov in drugih
virov hrupa.
Zaradi svoje relativno majhne teže se lahko
montirajo na mostove, podporne konstrukcije ali kot
zvočno izolativna obloga na različne zvočno
odbojne površine.
Proizvajajo enostranske in dvostranske visoko
učinkovite zvočno absorpcijske sisteme. Elementi
so izdelani iz visoko kakovostne aluminijeve zlitine,
ki je odporna na sol in vodo, kar zagotavlja močno
protikorozijsko odpornost in dolgo življenjsko dobo,
tudi brez površinske prevleke.

Aluminijasta elementi so lahko nameščeni
horizontalno, vertikalno ali v drugih oblikah
sestavljanja.
Elementi so spojeni v kasetno obliko brez motečih
vijakov ali kovic. Sistem pero – utor zagotavlja
natančno montažo in izvrstno zvočno izolacijo.
Perforirana stran panela pa je izvedena tako, da
zagotavlja izvrstno zaščito notranje zvočno
absorpcijske izolacije pred dežjem in prahom.
Vsi protihrupni paneli Bongard & Lind; aluminijasti,
akrilni – transparentni in leseni so dobavljivi v
standardiziranih dimenzijah in v dimenzijah po želji
naročnika.
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Aluminijasti protihrupni sistemi podjetja Bongard
& Lind so zasnovani tako, da omogočajo 40-50
letno življenjsko dobo.
Protihrupni paneli so testirani skladno s
standardom EN 1793 / 1794 in Nemškimi
standardi za protihrupne pregrade ZTV-LSW 06.
Vsi protihrupni paneli so

certificirani.

Najbolj vsestransko uporaben je njihov protihrupni
panel Typ A7-e, ki ima zelo dobre akustične in
mehanske lastnosti.

Tehnične lastnosti
Tip
Absorpcija zvoka
Zvočna izolacija
Dolžina elementa
Maksimalna normalna (90°)
obremenitev zaradi vetra in
statične obremenitve.
Nosilni element - steber
Polnilo - absorpcijska obloga

Bongard & Lind Typ A7-e

2m

Absorpcijsko reflektorska
13dB razred A4
26dB razred B3
3m
4m

5m

3,11 kN/m2

1,15 kN/m2

0,64 kN/m2

1,15 kN/m2

HEA 160
40 mm – kamena volna - 120kg/m3
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