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Мета роботи 

 Визначення акустичних умов на 
зазначеній території для розробки 
заходів щодо захисту від шуму та 
складання прогнозу шумового режиму 
після їх реалізації. 

 



Наукова новизна 

Вперше за допомогою спеціальної 
розробленої програми було визначено 
окремі вклади кожного з джерел 
акустичного забруднення житлової 
территорії, що дало можливість 
здійснювати шумозахист з відповідною 
акустичною ефективністю. Це дало 
можливість суттєво зменшити об’єми 
капіталовкладень на міроприємство 
вцілому. Що в свою чергу підвищило 
економічну єфективність шумозахисту. 



Задачі 

1. Оцінка існуючого шумового режиму підприємства і прилеглих до нього 
об'єктів захисту методом натурних інструментальних вимірів. 
2. Виявлення основних джерел шуму, визначення їх акустичних 
характеристик і причин шумового забруднення.  
3. Прогнозування очікуваного рівня шумового забруднення прилеглих до 
підприємства сельбищних територій і прилеглих житлових будівель 
методом імітаційного моделювання. 
4. Виконання аналітичного огляду діючої в Україні системи санітарного, 
технічного та будівельного нормування в галузі шумозахисту, 
обгрунтування застосування зазначених норм допустимого шуму для 
обстежуваних об'єктів.  
5. Порівняння результатів оцінки і прогнозування з діючими санітарними 
нормами припустимого шуму і виявлення відхилень від них.  
6. Розробка практичних рекомендацій щодо шумозахисту і проведення 
теоретичного розрахунку передбачуваної їх акустичної ефективності. 
7. Складання прогнозу шумового режиму для прилеглих до обстежуваній 
підприємству територій та прилеглих житлових будинків, у порівнянні з 
діючими санітарними нормами після реалізації шумозахисних заходів. 



Методика проведення натурних інструментальних 
вимірів рівнів звукового тиску. 

 Схема розміщення точок 

вимірювання рівнів звукового 

тиску на території заводу і 

об'єктів шумозахисту 



 Принципова схема пристрою шумозахисних екранів на 
естакадах передачі лузги і гранульованого шроту 
 



Принципове рішення розміщення 

зовнішньої додаткової огорожі  

Місця встановлення додаткової огорожі  



Картографічна оцінка шумового режиму об'єктів при спільній дії 
еквівалентних рівнів автотранспортного шуму, виробничої зони ЗАТ з ІІ 
«ДОЕЗ» і трансформаторної підстанції, до шумозахисту 
 

 



 



Картографічна оцінка шумового режиму об'єктів при дії 

еквівалентних рівнів автотранспортного шуму 





 



Картографічна оцінка шумового режиму об'єктів при дії 
еквівалентних рівнів шуму трансформаторної підстанції 
 

 



 



Картографічна оцінка шумового режиму об'єктів при дії еквівалентних рівнів 

шуму виробничої зони ЗАТ з ІІ «ДОЕЗ», до шумозахисту 



 



Картографічна оцінка шумового режиму об'єктів при дії еквівалентних 
рівнів шуму виробничої зони ЗАТ з ІІ «ДОЕЗ», після шумозахисту 

 



 



Висновки 

• В цілому, проведена работа по поліпшенню шумового режиму об’єктів захисту 
на прилеглій  до визначених джерел шуму житловій территорії призвела до 
зниження в них коррегованих рівней звуку на 20 дБА і більше. 

• Використання компютерної моделі дозволило визначити  окремі  вклади 
кожного з джерел акустичного забруднення житлової территорії, що дало 
можливість здійснювати шумозахист з відповідною акустичною ефективністю.  

• Здійснення акустичних заходів послідовно дозволить з високою ступінню 
надійності вважати, що їх практична реалізація дасть можливість забезпечити 
норму допустимого шуму на прилеглих до нього жилових територіях. 



Дякую за увагу !!! 


