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REZUMAT. Lucrarea abordează aspecte legate de proprietăţile acustice ale barierelor stradale fonoabsorbante alcătuite din 
elemente vegetale şi roci, cât şi modele constructive ale acestora, în funcţie de zona geografică de amplasare, gradul de urbanizare, 
materialele folosite la construcţia lor şi, nu în ultimul rând, încadrarea lor în normele ecodesign-ului. 
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ABSTRACT. This paper presents aspects regarding acoustical properties of acoustical barriers made from plants and rocks elements, 
as well as their constructive models depending on the geographic location, degree of urbanization, the materials used în their 
construction, and not least their classification into ecodesign rules. 
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1. INTRODUCERE 

Poluarea fonică provocată de traficul intens al 
autovehiculelor rutiere influenţează, într-o manieră din ce 
în ce mai marcantă, calitatea vieţii noastre. A se înţelege 
şi a se studia natura zgomotului, precum şi a cuantifica 
esenţa, aflarea soluţiei corecte, în vederea evitării im-
pactului asupra populaţiei, nu este la fel de uşor ca şi 
conceperea unui control standard, dar este necesară încre-
dinţarea studiului unor specialişti, capabili să identifice 
tipul de zgomot şi, după aceea, să studieze soluţia potri-
vită pentru rezolvarea fiecărei probleme specifice prin 
proiecte potrivite. Panourile stradale fonoabsorbante 
sunt rezultatul unor astfel de cercetări. 

Utilizarea vegetaţiei în construcţia barierelor stradale 
fonoabsorbante, în vederea atenuării zgomotului produs 

de autostrăzi, prezintă o importanţă deosebită, deoarece 
permite integrarea acestora în eco-design-ul zonei în 
care sunt amplasate fără a-l modifica sau polua prin 
însăşi natura lor. 

2. SISTEME CONSTRUCTIVE DE BARIERE 
STRADALE ALCĂTUITE DIN ELEMENTE 
VEGETALE ŞI ROCI 

În funcţie de locaţie şi de tipul de teren unde sunt 
amplasate barierele stradale, plantările pot fi ecologice 
şi naturale sau concepute formal, cu rânduri dispuse 
geometric şi alei. 

Vegetaţia reprezintă o parte esenţială a designu-lui 
ambiental, şi ar trebui să fie luată în considerare în cele 
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mai multe cazuri, atunci când se planifică amplasarea şi 
proiectarea de bariere stradale. Ar trebui să se dezvolte 
o strategie de plantare, cu un concept şi ierarhie care sa 
fie urmărite în proiectarea la nivel global a barierelor 
stradale cat şi a design-ului arhitectonic. 

 

 
 

Fig. 1. Barieră stradală alcătuită din vegetaţie.  
Sistem constructiv. 

 

 
 

Fig. 2. Propagarea undelor sonore. 
S – sursa de emisie; p – presiunea sunetului; v – viteza undelor 

sonore; Z – impedanţa acustică; R – receptor; γ – constanta 
materialului. 

 
Plantarea se poate face în diferite moduri. Aceasta 

poate ascunde parţial bariera, o acoperă complet sau 
creează puncte focale. Vegetaţia poate fi ataşată la 
bariera cu fire de alpinism, cadre sau legături poate fi 
situată în imediata apropiere a barierelor stradale sau 
poate fi aşezată în diferite puncte ale barierei pentru a-i 
conferi un design mai plăcut. Plantarea poate fi utilizată 
inovativ în cazul în care, de exemplu, structurile sunt 
extinse dintr-o ramă cu sârme, care va deveni în cele 
din urmă o serie de bariere de vegetaţie. 

Vegetaţia poate fi, de asemenea, situată foarte departe 
de barieră, eventual în off-site-ul ei, de comun acord cu 
proprietarul terenului, iar acest lucru va ajuta să se 
diminueze impactul său vizual. 

 
 

Fig. 3. Barieră stradală însoţită de vegetaţie  
(plante şi arbori). 

 
Barierele pot fi special concepute să încorporeze 

arbuşti şi alte plante. Plantarea de vegetaţie de-a lungul 
barierei poate servi pentru a coordona şi armoniza 
aspectul său. 

 

 
 

Fig. 4. Barieră stradală însoţită de vegetaţie 
 

Când se poziţionează vegetaţia în imediata vecină-
tate a barierelor, trebuie să fie luat în considerare faptul 
că bariera nu provoacă o umbră de ploaie, care să limi-
teze cantitatea de apă ce ajunge la rădăcinile plantelor. 
Această problemă se întâlneşte în special la barierele 
stradale mari cu structură în formă de consolă, ce 
acoperă zonele cu vegetaţie. În aceste situaţii irigarea 
este esenţială. 

Plantarea nu necesită neapărat spaţii extinse. Plantele 
agăţătoare, atât coniferele cat şi foioasele, au nevoie de 
un teren cu o lăţime maxim 300 mm, în cazul în grijă 
este preluat de tipurile de sol şi a cerinţelor de drenaj. 

Arbuşti şi arbori pot fi plantaţi adiacent barierelor, 
pentru a ajuta la integrarea lor, precum şi a facilita 
atingerea altor obiective din punct de vedre al design-ului, 
cum ar fi crearea de noi habitate sau să reprezinte 
elemente de arhitectură urbană. Cele mai des întâlnite 
plante care sunt folosite în aceste cazuri ca parte integrantă 
a barierelor, sunt plantele agăţătoare şi viţa de vie. 
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Fig. 5. Barieră stradală însoţită de vegetaţie (arbuşti) 
 

 
 

Fig. 6. Bariere sonore amplasate pe clădiri 
 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pantele 
agăţătoare corespunzătoare pentru a putea fi utilizate la 
construirea de bariere de zgomot sunt: 

• durată de creştere rapidă şi specii perene; 
• uşor de răsădit; 
• rezistenţă la boli; 
• în mare măsură, întreţinere gratuită; 
• să nu prezinte risc de incendiu; 
• să nu fie invazive; 
• stocuri disponibile în pepiniere şi costuri reduse. 
Bio-barierele sunt structuri care încorporează vege-

taţia ca parte integrantă a proiectării lor. La început, 
bio-barierele s-au dovedit nesatisfăcătoare din mai multe 
motive, cum ar fi, în principal, necesitatea întreţinerii şi 
irigării lor. 

Bio-barierele pot fi împărţite în patru tipuri generice, 
numele fiecăruia reflectând principalele structuri sau 
principiile de proiectare, după cum urmează: 

• bio-bariera tip cadru A (fig. 7); 
• bio-bariera perete tip cutie; 
• bio-bariera tip salcie; 
• bio-bariere tip piramidă. 
O barieră-cadru tip A este alcătuită din două foi de 

oţel uşor ondulat, înclinate pentru a forma apexul, spri-
jinite la bază şi ancorate de sol cu doage de lemn tratate. 
Materialul vegetal este plasat în imediata apropiere şi 
de ambele părţi ale barierei, la intervale regulate. Îna-
inte de plantare este stabilită culoarea ruginie a plăcii de 
oţel, deoarece se va vedea pe timpul iernii, în cazul în 

care sunt folosite de plante de foioase. Acest amestec de 
culori naturale se poate amplasa cu uşurinţă în mediul 
rural şi semirural. Astfel, plantele de foioase prezintă 
bariera stradală într-o multitudine de culori, în funcţie 
de sezon, şi ii permit să se integreze în mediul în care 
este amplasată. 

 

 
 

Fig. 7. Secţiuni ale bio-barierelor. Bio-bariera tip cadru A. 
 

Bio-bariera perete tip cutie este cel mai frecvent 
utilizată. Ea cuprinde un zid de pământ într-un cadru de 
plasă de oţel cu suporturi. În interiorul acestei cutii se 
amestecă solul, care este conţinut într-o folie geotextilă 
sau de polietilenă. Mix-ul de soluri este pregătit pentru 
a se potrivi diferitelor tipuri de plante utilizate. 

 

 
 

Fig. 8. Secţiune prin bio-bariera perete tip cutie. 
 

Bio-barierele tip salcie sunt invenţii brevetate olandeze 
şi sunt compuse din doage verticale, printre care sunt 
ţesute nuiele de salcie, pentru a forma un coş mare care 
este umplut cu pământ, apoi având loc plantarea de ve-
getaţie corespunzătoare mediului respectiv. Construcţia 
este întărită cu legaturi şi cabluri, iar sistemul de irigare 
poate fi inclus în interiorul ei. Salcia creşte cam 2 m în 
înălţime pe sezon, motiv pentru care trebuie tunsa, dar 
este optimă ca ecran sonor. 

Bio-bariera tip piramidă este, practic, un zid de 
unităţi de prefabricate stivuite una peste alta, dispuse 
mai larg la bază şi din ce în ce mai îngustă spre 
înălţime. O bio-barieră tip piramidă mai evoluată este 
compusă dintr-un cadru de oţel galvanizat pe care sunt 
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suspendate „buzunarele” de oţel umplute cu pământ 
unde se va planta apoi vegetaţia specifică mediului în 
care sunt amplasate. 

 

 
 

Fig. 9. Secţiuni prin bio-bariera tip salcie  
şi prin bio-bariera tip piramidă. 

 
Un alt tip de bio-barieră este reprezentat de barierele 

din roci şi pietriş. Design-ul lor deosebit le permite să 
se integreze cu uşurinţă în peisaj, dar mai ales sunt 
apreciate pentru puterea de absorbţie a zgomotelor şi 
capacitatea lor de purificare a aerului. Un alt avantaj pe 
care îl prezintă aceste bariere este faptul că nu necesită 
întreţinere, fiind durabile în timp şi rezistente la condiţii 
de mediu agresive. 

 

  
 

Fig. 10. Bio-bariere alcătuite din roci şi pietriş. 

3. CONCLUZII 

O serie de aspecte naturale ale bio-barierelor au deter-
minat alegerea lor în favoarea movilelor de pământ. Bio-
barierele prezintă avantajul că nu au nevoie de spaţiul 
pentru a fi amplasate ca în cazul movilelor de pământ. S-a 
demonstrat că o bio-bariera amplasată pe o suprafaţa de 
2,5 m exercită aceeaşi putere de absorbţie ca şi o movilă 
de pământ dispusă pe o suprafaţă de 14 m. 

 

 
 

Fig. 11. Comparaţie între efectul de absorbţie a zgomotului unei 
coline şi o bio-barieră înaltă de 4 m. 

 
În afara faptului că aceste bio-bariere necesită o 

întreţinere specifică tipului de vegetaţie şi zonei în 
care sunt amplasate, ele sunt preferate pentru design-ul 
natural, structurile nepoluante şi proprietăţile acustice. 
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