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1. EIΣAΓΩΓH 
 
 Στα πλαίσια της αντιµετώπισης του θορύβου από 
την κυκλοφορία των οχηµάτων στις αστικές περιοχές, το 
τµήµα Kαταπολέµησης Θορύβου, ∆ιεύθυνση EAPΘ της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του YΠEXΩ∆E έχει 
επεξεργαστεί και εντάξει στο B’ KΠΣ ένα πρόγραµµα 
κατασκευής ηχοπετασµάτων που γίνεται για πρώτη φορά 
στην Eλλάδα. Tο µέτρο αυτό είναι αρκετά γνωστό και µε 
πολύ θετικά αποτελέσµατα στις περισσότερες χώρες της 
Eυρώπης. 
 Στα πλαίσια του A’ KΠΣ έγινε µία πιλοτική 
εφαρµογή στην εθνική οδό Nο 1 Aθηνών-Λαµίας 
ηχοπετάσµατος για την προστασία του Πολυκλαδικού 
Λυκείου του ∆ήµου Nέας Φιλαδέλφειας.  
 Στα πλαίσια του B’ KΠΣ εντάχθηκαν ήδη 
προγράµµατα κατασκευής ηχοπετασµάτων στους ∆ήµους 
Xαϊδαρίου, Aγίων Aναργύρων, Περάµατος, Nέας 
Φιλαδέλφειας, Aγίου Iωάννη Pέντη και Nέας Eρυθραίας. 
 Tο αντικείµενο του προγράµµατος αυτού αφορά 
γενικά στη λήψη µέτρων αντιθορυβικής προστασίας σε 
οδικές αρτηρίες (αυτοκινητοδρόµους και ελεύθερες 
λεωφόρους) µε την κατασκευή ηχοπετασµάτων σε διάφορες 
περιοχές της χώρας και ειδικά στην προστασία των 
κατοικιών και άλλων κτιρίων ή περιοχών που είναι 
ευαίσθητες στον θόρυβο. 

Tο αντικείµενο της προκαταρκτικής έρευνας είναι 
αναλυτικά το εξής: 
1. O προσδιορισµός των βέλτιστων θέσεων για την 
εφαρµογή ηχοπετασµάτων και ο σχεδιασµός τύπων 
ηχοπετασµάτων µε σκοπό την βέλτιστη απόδοση από κάθε 
άποψη. 
2. Oι αναλυτικές µετρήσεις εξωτερικών κουφωµάτων 
και η τυποποίηση κατά κατηγορίες µε στόχο την 
απλούστευση της εφαρµογής ανάλογα µε τις συνθήκες. 

 
 
Φωτογραφία του ηχοπετάσµατος. 
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3. Πιλοτικές εφαρµογές των ανωτέρω  σε πλήρη 
κλίµακα και σε πραγµατικές συνθήκες, σε επιλεγµένες 
περιοχές και σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές. 
4. H προτυποποιηµένη εφαρµογή του ισχύοντος 
κτιριοδοµικού κανονισµού, προκειµένου να αποτελέσει βάση 
για την ενεργοποίηση της εφαρµογής του κανονισµού ως 
προς την ηχοπροστασία. 
 
 Eπιστηµονική Oµάδα 
 
 Tο Eργαστήριο Aρχιτεκτονικής Tεχνολογίας του 
Tµήµατος Aρχιτεκτόνων του A.Π.Θ. αποτελεί µία ερευνητική 
µονάδα µε σηµαντική εµπειρία σε εκτέλεση έργων και 
προγραµµάτων.  
 Για την υλοποίηση του προγράµµατος η ερευνητική 
οµάδα διαρθρώθηκε ως εξής: 
Eπιστηµονικός Yπεύθυνος: 
-Tζεκάκης Eµµανουήλ, Kαθηγητής  A.Π.Θ. 
Eπιστηµονικοί Συνεργάτες: 
∆. Eυθυµιάτος, Kαθηγητής E.M.Π., ∆ιευθυντής του 
Eργαστηρίου Hχοτεχνίας του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων 
E.M.Π., G. Schubert, B. Tεντοκάλλη, M. Λαζαρίδης, N. 
Παναγιωτόπουλος, Π. Xρηστίδης, E. Kούππα, B. Zαφρανάς, 
J. Stubenrauch, E. Tσανακτσίδης, E. Kρίκκη. 
Συνεργάτες: 
M. Aργυροπούλου, M. Mπάκαβου. 
Eπιστηµονικός Yπεύθυνος από την πλευρά του YΠEXΩ∆E: 
- K. Ψύχας. 
 
 
2. EΦAPMOΓH ΠIΛOTIKΩN METPΩN 
 HXOΠPOΣTAΣIAΣ 
 
 Πιλοτικό Hχοπέτασµα 
 
 Προκειµένου να γίνει η προβλεπόµενη από το 
πρόγραµµα πιλοτική εφαρµογή ηχοπετάσµατος, 
εξετάστηκαν πολλές πιθανές θέσεις.  
 Eιδικότερα, ως προς το ζήτηµα της πηγής, µπρος 
από το ηχοπέτασµα, δόθηκε βαρύτητα στην επιλογή 
δρόµου µε σηµαντικό και σταθερό κυκλοφοριακό φόρτο. Ως 
προς το ζήτηµα του χώρου πίσω από το ηχοπέτασµα, 
δόθηκε βαρύτητα στην ύπαρξη επαρκούς ελεύθερου χώρου, 
χωρίς εµπόδια, ώστε να µπορούν να γίνουν αξιόπιστες 
µετρήσεις. Tέλος ως προς το ζήτηµα των συνθηκών της 
περιοχής δόθηκε βαρύτητα στην απουσία συνθηκών που θα 
καθιστούσαν την εφαρµογή δύσκολη και τις µετρήσεις 
πολύπλοκες. 
 Στο χάρτη και στις φωτογραφίες παρουσιάζεται η 
περιοχή και το µέτωπο του δρόµου πάνω στο οποίο έγινε η 
εφαρµογή του πιλοτικού ηχοπετάσµατος. Tο ύψος του 
ηχοπετάσµατος είναι 2 µέτρα. 
 Πρίν τοποθετηθεί το ηχοπέτασµα στον επιλεγµένο 
χώρο έγιναν µετρήσεις σε 10 διαφορετικά σηµεία, όπως 
επίσης και σε 3 σηµεία ελέγχου, 30 µέτρα από το χώρο 
τοποθέτησης. Mετά την τοποθέτηση ξαναέγιναν µετρήσεις 
την ίδια ηµέρα και ώρα της εβδοµάδας, στα ίδια ακριβώς 
σηµεία. 
 Aπό την εφαρµογή του ηχοπετάσµατος έγινε 
σαφές ότι η παρεχόµενη ηχοπροστασία µε το µέτρο αυτό 
φτάνει τα 7dB(L10) στην περιοχή κοντά στο ηχοπέτασµα, 
που δεν επηρρεάζεται από τις πλευρικές περιθλάσεις του 
ηχοπετάσµατος. H παρεχόµενη ηχοπροστασία µειώνεται µε 
την απόσταση λόγω της αύξησης της ενέργειας που φτάνει 
από τις πλευρικές περιθλάσεις και λόγω της µείωσης της 
γωνίας σκιασµού που παρέχει το ηχοπέτασµα. Σειρά 
µετρήσεων που έγινε σε µικρότερη απόσταση από το άκρο 
του ηχοπετάσµατος δείχνει ότι το φαινόµενο της 
περιθλάσεως γίνεται ακόµη πιό έντονο και µειώνει ακόµη 
περισσότερο την παρεχόµενη ηχοπροστασία. 

 
 
Γενικό τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής εφαρµογής του 
πιλοτικού ηχοπετάσµατος. 
 
 

 
 
Πινακίδα µε τα στοιχεία του προγράµµατος κοντά στο 
ηχοπέτασµα. 
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Tυπική εφαρµογή ηχοπετάσµατος. 
 
 H αντίδραση µετά την τοποθέτηση ήταν θετική, 
καθώς η χρησιµοποίηση ενός βιοµηχανικού προϊόντος δεν 
αφήνει αµφιβολία για το είδος και την ικανότητά του. Hδη 
κινήθηκε το ενδιαφέρον του ∆ήµου θεσσαλονίκης και άλλων 
περιφερειακών δήµων της πόλεως, µε αποτέλεσµα να έχουν 
ήδη κινηθεί διαδικασίες αιτήσεων προς το YΠEXΩ∆E για 
την τοποθέτηση ηχοπετασµάτων σε περιοχές των δήµων 
Eυόσµου, Σταυρούπολης και Mενεµένης µε σοβαρά 
προβλήµατα θορύβου. Aλλες περιοχές που βρίσκονται 
κυρίως κατά µήκος των βασικών αξόνων εισόδου-εξόδου 
της πόλης θα ενταχθούν σύντοµα στην οµάδα αυτή 
(περιφερειακή, έξοδος προς Xαλκιδική, έξοδος προς ∆υτική 
Eλλάδα).  
 
 Mέτρα ηχοπροστασίας σε κτίριο 
 
 Oι εφαρµογές πιλοτικών µέτρων ηχοπροστασίας 
µε τη βοήθεια στηθαίου µπαλκονιού, ηχοαπορροφητικού 
πανώ οροφής και νέου κουφώµατος, πραγµατοποιήθηκαν 
στο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Aµπελοκήπων Θεσσαλονίκης στην 
οδό Φιλλιπουπόλεως. 
 Tα πιλοτικά µέτρα εφαρµόστηκαν σε ένα τµήµα 
στον κεντρικό άξονα του σχολείου, και συγκεκριµένα στον 
δεύτερο όροφο. Για να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα των 
µέτρων, έγινε πρώτα µία µέτρηση µε την υπάρχουσα 
κατάσταση. 
 Tο στηθαίο που τοποθετήθηκε αποτελείται από 
διπλά φύλλα plexiglass πάχους 12 mm (συνολικό πάχος 
24mm), ύψους 1.00 m και µήκους περίπου 10m. H όλη 
κατασκευή τοποθετήθηκε και συγκρατείται σε πλαίσιο από 
προφίλ αλουµινίου. H ένωση των φύλλων έγινε µε σιλικόνη. 
 Tο υλικό που επιλέχθηκε για ηχοαπορροφητικό 
οροφής  είναι πλάκες ορυκτοβάµβακα στις διαστάσεις που 
διατίθενται στο εµπόριο. H επιτόπου εφαρµογή 
περιελάµβανε πλάκες αναρτηµένες σε ένα ξύλινο σκελετό 
από πήχεις 30 x 50 mm. 
 Tο παλιό κούφωµα που υπήρχε εγκατεστηµένο 
στο σχολείο αντικαταστάθηκε µε νέο, προϊόν της εγχώριας 
αγοράς. Tοµή, καθώς και φωτογραφία του καινούργιου 
κουφώµατος, φαίνονται παρακάτω. 
 Aπό την εφαρµογή των µέτρων ηχοπροστασίας 
στο σχολικό συγκρότηµα γίνεται σαφές ότι η τοποθέτηση 
 

 
 
Oριζόντια τοµή ηχοµονωτικού κουφώµατος του σχολείου. 
 
 
ειδικού ηχοµονωτικού κουφώµατος παρέχει σηµαντική 
βελτίωση, αρκετά πάνω από 10dB, που γίνεται άµεσα 
αισθητή από τους χρήστες. Tα λοιπά µέτρα που είναι το 
ηχοπροστατευτικό στηθαίο και το ηχοαπορροφητικό της 
οροφής του εξώστη, δεν αποτελούν το καθένα από µόνο 
του επαρκές µέτρο ηχοπροστασίας, δηλαδή δεν παρέχουν 
το κάθε ένα ξεχωριστά βελτίωση τουλάχιστον 5dB που να 
γίνεται αισθητή. Mόνο σε συνδυασµό παρέχουν βελτίωση 
κατά 5dB που γίνεται αντιληπτή, ακόµη και σε χαµηλούς 
ορόφους, όπως φάνηκε από τα στοιχεία µετρήσεων του 
προγράµµατος. Eίναι σαφές ότι η βελτίωση θα αυξάνεται µε 
το ύψος του ορόφου και ότι θα είναι ακόµη µεγαλύτερη 
εφ΄όσον η απόσταση του κτιρίου από τον δρόµο είναι 
µικρότερη. H βελτίωση κατά 5dB που παρέχουν τα δύο 
µέτρα σε συνδυασµό είναι σηµαντική διότι αφ΄ενός γίνεται 
αισθητή η βελτίωση και αφ΄ετέρου µειώνει την απαίτηση για 
ηχοµονωτικό κούφωµα κατά 5 dB,  δηλαδή κατά µία 
κατηγορία ηχοπροστασίας, όπως προκύπτει και από το 
σχετικό µε την κατηγοριοποίηση κεφάλαιο του 
προγράµµατος. Παράλληλα, εκτός από την οικονοµία που 
επιτυγχάνεται µε τον τρόπο αυτό, παρέχεται µόνιµη 
προστασία και στον εξώστη, σηµαντική για την θερινή 
περίοδο, στις κλιµατολογικές συνθήκες της Eλλάδος. 
 
 
 

 
 
Φωτογραφία του ηχοµονωτικού κουφώµατος του σχολείου 
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3. KATHΓOPIOΠOIHΣH  
 HXOMONΩTIKΩN KOYΦΩMATΩN 
 
 
 Mετρήσεις Kουφωµάτων 
 
 Προκειµένου να σχηµατιστεί µία αντιπροσωπευτική 
οµάδα κατασκευαστών κουφωµάτων, ενηµερώθηκαν µε 
επιστολές κατά το δυνατόν περισσότεροι κατασκευαστές. 
Συµµετοχή στο πρόγραµµα δήλωσαν 20 εταιρείες 
κατασκευής κουφωµάτων. Tο σύνολο των µετρήσεων 
έφτασε τις 59. Oι µετρήσεις κουφωµάτων εταιρειών που 
εδρεύουν στην Aθήνα υλοποιήθηκαν από το Eργαστήριο 
Hχοτεχνείας του EMΠ. Mε βάση τον χρονικό 
προγραµµατισµό των µετρήσεων, αυτές ξεκίνησαν στις 30 
Aυγούστου και ολοκληρώθηκαν στα τέλη Oκτωβρίου 1996. 
 
 
 Φύλλα αποτελεσµάτων 
 
 Aπό την έρευνα που έγινε στην αγορά των 
ηχοµονωτικών κουφωµάτων και από τις µετρήσεις και τις 
πιστοποιήσεις των κουφωµάτων που υλοποιήθηκαν 
προέκυψε ότι το σύνολο των προαναφεροµένων 
κουφωµάτων εντάσσεται σε δύο κατηγορίες 
ηχοπροστασίας, µεταξύ 30 και 40dB. Aυτό δίνει στα 
ηχοµονωτικά κουφώµατα ελληνικής παραγωγής µία µέση 
βελτίωση έναντι των κοινών κουφωµάτων κατά τουλάχιστον 
15dB, γεγονός που τα καθιστά "ηχοµονωτικά" στην 
συνείδηση των χρηστών από την αίσθηση ησυχίας που 
παρέχουν. Eίναι σαφές ότι ο περιορισµός σε δύο µόνον 
κατηγορίες οφείλεται αφ΄ενός στο ζήτηµα των υαλοπινάκων 
και αφ΄ετέρου στο ζήτηµα των τεχνικών γνώσεων τόσο ως 
προς τον σχεδιασµό, όσο και ως προς την εφαρµογή των 
κουφωµάτων. Eίναι σαφής η ανάγκη υποστήριξης των 
παραγωγών στα παραπάνω ζητήµατα, ώστε να διευρυνθεί 
το σύνολο των κατηγοριών που καλύπτει το ελληνικό 
κούφωµα και να εξορθολογιστεί η εφαρµογή του. Πάντως µε 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο η διεύρυνση αυτή αναµένεται στα 
επόµενα χρόνια. 
 Oι αντιδράσεις των ανθρώπων που ασχολούνται 
µε το κούφωµα, υπήρξαν ιδιαίτερα θερµές. H πρωτοβουλία 
του YΠEXΩ∆E και η προσπάθεια της ερευνητικής οµάδας 
για την υποστήριξή τους µε µετρήσεις και πιστοποιήσεις, 
αλλά και µε άλλες υποδείξεις, έγιναν δεκτές µε ενθουσιασµό, 
όπως προκύπτει από επιστολές και δηµοσιεύµατα στον 
ειδικό τύπο. Tα συµπεράσµατα της κατηγοριοποίησης και η 
ανάγκη εξορθολογισµού στην επιλογή τόσο των 
υαλοπετασµάτων όσο και των κουφωµάτων έγιναν 
απολύτως κατανοητά και αποτελούν ήδη στόχους ενός 
ιδιαίτερα δραστήριου και παραγωγικού κλάδου της 
ελληνικής βιοµηχανίας. 
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Aποτελέσµατα πριν και µετά την ολοκλήρωση των µέτρων 
ηχοπροστασίας. 
 
 

 
 
Φορητό  ηχόµετρο µετρήσεων. 

Η σύνταξη του παρόντος φυλλαδίου έγινε στα πλαίσια του έργου 
«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΘΟΡΥΒΟ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 

µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Α.Π.Θ. Εµµ. Τζεκάκη που χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡ του Β’ ΚΠΣ. 


