KOMBINOVANÁ
PROTIHLUKOVÁ STENA

The future of road safety starts here.
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Efektívna ochrana pred hlukom
Naliehavá požiadavka dnešných dní.

Výhody
Kombinácia dopravno-záchytného a protihlukového systému
Kombinácia betónového záchytného systému a protihlukovej steny výrazne
šetrí miesto a vyznačuje sa štíhlou konštrukciou. Štandartné protihlukové
steny potrebujú podstatne viac miesta na stavbu, čo častokrát nie je v praxi
možné. K dispozícií je jednostranný systém vhodný na okraj vozovky, ako aj
obojstranný pre použitie v strede dopravného telesa.

Malá vzdialenosť od zdroja hluku
Spojenie záchytného systému s protihlukovým zmenšuje vzdialenosť od
zdroja hluku v doprave. To znamená, že pri rovnakých účinkoch môže byť výška
steny nižšia ako pri samostatne stojacej protihlukovej stene. Pri nezmenenej
výške steny môžu tak byť dosiahnuté lepšie protihlukové parametre. Popri
zvýšeniu technických parametrov dochádza aj k zníženiu nákladov.

Certifikovaný záchytný systém
S pribúdajúcou hustotou dopravy, zvyšujúcou sa
mobilitou a so zlučovaním sa mestských aglomerácií
s oddychovými zónami otázky hluku a jeho znižovania
postupne narastajú.

Pre tieto nové požiadavky vyvinul REBLOC pre
dopravné stavby nový moderný produkt, spĺňajúci aj
požiadavky na dopravnú bezpečnosť.
©

Hluk vznikajúci pri doprave má negatívny vplyv na
človeka a životné prostredie. Z tohto dôvodu sú riešenia
protihlukových opatrení významným faktorom pri každej
výstavbe.

Špeciálna produktová rada pozostávajúca z betónového zvodidla a integrovanej protihlukovej steny, ktorá
bola testovaná na najvyššie dopravno-bezpečnostné
požiadavky spÍňa aj ekonomické kritéria a šetrí miesto
pri výstavbe .

Používanie praxou overených
a vysoko účinných
protihlukových systémov sa preto stalo nevyhnutnosťou
pri dopravných stavbách.

Náš cieľ, ochrana pred zvyšujúcim sa zaťažením
hlukom a zabezpečenie kvality životného prostredia,
bol splnený.

Integrovaný dopravno-záchytný protihlukový systém REBLOC® bol úspešne
testovaný podľa normy EN 1317-1/2 na najvyššie stupne bezpečnosti a kvality.
Vysoký stupeň zachytenia v kombinácií s malou pracovnou šírkou efektívne
chráni účastníkov dopravy pred stretom s protiidúcim vozidlom a prispieva tak
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.

Žiadne ukotvenie k podkladu
Často nie je možné z dôvodu rôznych kábelovodov, drenáži atď. ukotvenie
protihlukového systému k podkladu. Pre systém REBLOC® nie je potrebné
žiadne ukotvenie. Je možné realizovať aj neskoršie zmeny – posuny systému.

Tiež ho možno použiť ako dočasnú protihlukovú stenu!

Zaťaženie hlukom ekonomicky znižovať.
Rýchla montáž
Súčasnou montážou dopravno-záchytného systému a protihlukovej steny
dochádza k značnej časovej úspore počas výstavby. Skrátenie výstavby má
veľký význam pre ekonomiku výstavby a minimalizuje dopravné obmedzenia
počas výstavby. Aj prípadné nutné opravy systému po nehodách sa dajú
realizovať vďaka prefabrikovanému modulárnemu systému veľmi rýchlo.

Silný zámok pre viac bezpečnosti
Priebežná spojovacia tyč, ktorá prebieha cez protihlukové dielce, spája tieto
do priebežnej silnej reťaze. Sily, ktoré vzniknú pri náraze sú tak bezpečne
pohltené a absorbované záchytným systémom. Moderný patentovaný zámok,
bez voľných prvkov zvyšuje jeho použitie v praxi a je prínosom pre zvyšovanie
bezpečnosti.

2

The future of road safety starts here.

3

Inovatívna protihluková stena
Modulový systém montáže.
Integrovaná protihluková stena REBLOC® sa skladá zo
základného prvku vysokého 100 cm a stenového protihlukového prvku. Malá systémová šírka, len 95 cm, je
ideálna pre optimálne využitie priestoru, ktorý máme k
dispozícií. Protihlukový prvok je osadený do dvoch zák-

ladných prvkov. Toto zabezpečuje stabilitu systému.
Integrovaná protihluková stena REBLOC® je k dispozícií
v rôznych výškach a záchytných úrovniach.

Absorbčný materiál

Betónová stena pre
zabezpečnie
nepriezvučnosťi

Jednostranný systém
pre použitie po stranách

Integrovaná protihluková stena
Zvuková nepriezvučnosť: D4 (DLSI > 36 dB) podľa EN 1793-6
(porovnateľné s B3 podľa EN 1793-2,
ale nie rovnaké)
Zvuková pohltivosť:

A2, A3, A4, A5 podľa EN 1793-1
v závislosti na použitom absorbčnom systéme

Obojstranný systém
pre použitie v strede

Šírenie hluku
Štandartné riešenia
Štandartne sa pred protihlukový systém v predpísanej
vzdialenosti osadí záchytný systém. Vzdialenosť od
protihlukového systému musí byť minimálne taká, aby
sa zabezpečila požadovaná pracovná šírka a naklonenie
vozidla.

Vytvorte si vlastnú protihlukovú stenu!
Ako pohltivý materiál sú možné rôzne materiály, rôznych
farieb a dizajnu!

Možno použiť aj ako dočasnú protihlukovú stenu!
Systém sa dá ľahko demontovať a opäť postaviť.

Inovatívny REBLOC® Systém
Betónové zvodidlo záchytného systému je doplnené o
protihlukovú stenu. To zabezpečuje značnú úsporu priestoru, nakoľko je potrebný len priestor pre pracovnú
šírku záchytného systému. Zmenšením vzdialenosti od
zdroja hluku sa zvyšuje pohltivá účinnosť protihlukového
systému, poprípade môže byť systém nižší, čo umožňuje
nižšie náklady na protihlukové opatrenia.
Schématické znázornenie šírenia zvuku ukazuje účinnosť protihlukového
systému na základe matematických výpočtov.
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Príklady použitia
Úspešný v praxi.
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Začiatočný a koncový prvok

Príklad protihlukovéj steny bez odvodňovacích otvorov

Napojenie na autobusovú zastávku

Systém na štrkovom podklade

Únikové dvere

Protihluková stena s odvodňovacími otvormi
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REBLOC GmbH

Wiener Straße 662 . 3571 Gars/Kamp . Austria
Tel.: +43 (0) 2985 30528 2900
Fax: +43 (0) 2985 30528 2901
office@rebloc.com
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www.rebloc.com
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