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1.0

Predmet hlukového posúdenia, stručný popis situácie
V severnej časti mesta Poprad, v mestskej časti Poprad – Matejovce, v priemyselnej časti, sa

nachádza výrobný areál firmy STD, a.s.. Pre potrebu chladenia technologickej vody, používanej pri
výrobe s vyššou teplotou, bola nainštalovaná nová chladiaca veža. Spolu s vežou boli vybudované
aj zberné nádrže na ochladenú vodu.
Poloha areálu STD a.s. v území je na obrázku 1.

Matejovce

Poloha areálu
STD, a.s.
Obr. 1 Umiestnenie areálu STD, a.s. v území
Najbližší vonkajší chránený priestor, vo vzdialenosti cca 50 metrov od sledovanej chladiacej
veže, je priestor pred obvodovými plášťami rodinných (RD) na Hlavnej ulici. Bytové domy (BD),
s výškou 9NP, na Allendeho ulici sú vo vzdialenosti cca 250 až 280 metrov od sledovanej
chladiacej veže. Poloha sledovanej chladiacej veže, a poloha najbližších BD a RD je na obrázku 2.
Po inštalovaní chladiacej veže, na základe meraní bolo zistené, že jej prevádzka spôsobuje
v najbližšom vonkajšom chránenom priestore, prekračovanie prípustných hodnôt určujúcej veličiny
(pre hluk z iných zdrojov), v zmysle platnej legislatívy [1]. V najbližšom vonkajšom chránenom
priestore, pred fasádou RD na hlavnej ulici č. 27 a č. 29, bolo meraním zistené, že pôsobením
prevádzky chladiacej veže, hladina A zvuku dosahuje hodnoty 61 až 62 dB. Z uvedeného je
potrebné navrhnúť protihlukové opatrenia.
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RD na
Hlavnej ul.
BD na
Allendeho ul.

Hala STD, a.s.

Poloha
chladiacej veže

Obr. Poloha chladiacich veží a najbližších RD a BD

2.0

Popis zdroja zvuku
Sledovaným zdrojom zvuku je chladiaca veža, typ PME 3354 E GSS ATT (výrobca firma

MITA). Výrobca deklaruje hodnotu A-váženej hladiny akustického výkonu 105 dB, a hodnotu
hladiny A zvuku (A-váženú hladinu akustického tlaku) vo vzdialenosti 10 metrov odo veže, 72,5
dB.
Veža je umiestnená na zbernej nádrži, na pomocnej oceľovej konštrukcii. Ochladzovanie
média (technologickej vody) v závislosti od vonkajšej teploty a potrebného

chladiaceho výkonu,

je zabezpečované aj pomocou prídavného ventilátora, ktorý je vo vrchnej časti veže.
Sledovaná chladiaca veža, je v činnosti nepretržite, kontinuálne počas 24 hodín.
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3.0

Spôsob stanovenia hlukovej záťaže
Hluková záťaž, ktorá vzniká pri činnosti sledovanej chladiacej veže, typ PME 3354 E GSS

ATT, bola stanovená pomocou výpočtu s využitím matematického modelovania šírenia zvuku vo
vonkajšom prostredí. Výpočet bol robený postupom uvedeným v norme ISO 9613-1 a 2, s úpravou
pre použitie v Slovenskej republike. Uvedený postup je v Slovenskej republike určený pre
stanovenie plošnej hlukovej záťaže z uvedených zdrojov hluku, pri tvorbe Strategických hlukových
máp a akčných plánov ochrany pred hlukom v zmysle Zákona č. 2/2005 Z.z. a súvisiacej legislatívy
[2].
Šírenie zvuku vo vonkajšom prostredí z uvažovaných zdrojov hluku a stanovenie plošnej
hlukovej záťaže bolo urobené s využitím programu CadnaA, verzia 2017 MR1, čísla licencií
L41193 a L41044.
Pre matematické modelovanie šírenia zvuku vo vonkajšom prostredí zo sledovaných zdrojov
hluku, bol vytvorený trojrozmerný model dotknutého územia so zohľadnením všetkých objektov,
ktoré môžu ovplyvňovať šírenie zvuku od zdroja hluku k miestu príjmu. Model, bol vytvorený zo
zdrojových podkladov z fotogrametrie od firmy EUROSENSE, s.r.o. Objekty prídavnej nádrže
a sledovanej veže, boli vytvorené na základe dokumentácie dodanej objednávateľom. Model je
georeferencovaný v systéme S-JTSK, s výškovým systémom Bpv.
Zvuk vyžarovaný chladiacou vežou bol modelovaný na základe údajov dodaných výrobcom
a na základe merania, pri činnosti sledovanej chladiacej veži. Meranie urobili pracovníci
Skúšobného laboratória EUROSKUSTIK. Meranie bolo robené v blízkom zvukovom poli
sledovaného zdroja zvuku, vo vzdialenosti 0,5 metra a 1 meter, od povrchu chladiacej veže a na
okraji pozemku pred RD na Hlavnej ulici, č.d. 27 a 29.
Všetky čiastkové zdroje zvuku, boli modelované vo frekvenčnej doméne s hodnotami
akustického tlaku v jednotlivých zlomkooktávových pásmach. Šírenie a útlm zvuku na ceste šírenia,
bolo modelované vo frekvenčnej doméne v zlomkooktávových pásmach so strednou frekvenciou
pásiem od 31,5 Hz do 8 kHz. Jednotlivé čiastkové zdroje zvuku chladiacej veže, boli modelované
pomocou plošných zdrojov zvuku a kombináciou plošného a bodového zdroja, s uvažovaním
smerovosti vyžarovania.
Model použitý pre výpočet hlukovej záťaže, v 3D zobrazení, je na obrázkoch 3 až 6, pre
rôzne varianty sledovaného riešenia (pozri kap. 4.0 tejto správy).
Neistota stanovenia hodnôt určujúcej veličiny, podľa uvedeného popisu, je U=2,0 dB, pre
faktor krytia ku = 2.
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4.0

Sledované varianty riešenia
Výpočet a šírenie zvuku, generovaného sledovaným zdrojom zvuku, bolo robené pre tri rôzne

varianty riešenia.

Variant A
Súčasný stav riešenia, bez protihlukových opatrení (PHO). Súčasná poloha umiestnenia veže na
zberných nádržiach podľa projektu, s akustickými parametrami podľa výrobcu s korekciami na
základe merania pri činnosti sledovanej veže.

Variant B
Existujúca poloha umiestnenia veže, s protihlukovými opatreniami. Protihlukové opatrenia ma
zníženie akustického výkonu zdroja zvuku, boli navrhnuté s ohľadom, aby v najbližšom dotknutom
chránenom vonkajšom priestore, činnosť veže nespôsobovala prekračovanie prípustných hodnôt
určujúcej veličiny, daných v zmysle platnej legislatívy. PHO boli navrhnuté s využitím prídavných
prvkov na zníženie emisie zvuku, dodávaných výrobcom veže a s využitím pasívnych dodatočných
prvkov, na ceste šírenia medzi zdrojom a miestom príjmu.

Variant C
Nová poloha chladiacej veže, s umiestnením veže na teréne. Poloha veže je pri tomto variante
umiestnená na teréne, severo-severovýchodne od zberných nádrží na vodu. PHO na zníženie
akustického výkonu čiastkových zdrojov zvuku chladiacej veže, boli uvažované podobne ako pre
variant B. PHO s využitím prídavných prvkov na zníženie emisie zvuku, dodávaných výrobcom
veže a s využitím pasívnych dodatočných prvkov, na ceste šírenia medzi zdrojom a miestom príjmu
(protihluková clona).
Model použitý pre výpočet pre variant A a B je na obrázkoch 3 a 4, pre variant C na obrázkoch 5
a 6.
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RD na Hlavnej
ul. č.d. 27 a 29

Chladiaca
veža

Obr. 3 Model, použitý na výpočet, pre variant A a B.

RD na Hlavnej
ul. č.d. 29

BD na
Allendeho ul.

Chladiaca
veža

Obr. 4 Model, použitý na výpočet, pre variant A a B.
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RD na Hlavnej
ul. č.d. 27 a 29

Nová poloha
chladiacej veže
s PHO
Obr. 5 Model, použitý na výpočet, pre variant C.

RD na Hlavnej
ul. č.d. 27 a 29

BD na
Allendeho ul.

Nová poloha
chladiacej veže
s PHO

Obr. 6 Model, použitý na výpočet, pre variant C.
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5.0

Sledovanie hlukovej záťaže v zmysle legislatívy
Prípustné hodnoty hlukovej záťaže vo vonkajšom prostredí a stavbách, stanovuje Vyhláška

MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí [1], v aktuálnom znení.
Určujúcou veličinou na hodnotenie hluku z iných zdrojov ( aj priemyselných prevádzok),
z pozemnej dopravy a železničnej dopravy vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A zvuku
- LA,eq,T. Posudzovaná je hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku pre referenčný časový úsek deň,
večer a noc. Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí

sú uvedené

v prílohe vyhlášky [1] (tabuľka č. 1 prílohy k vyhláške). Prevzaté údaje sú uvedené v tabuľke 1.
Tabuľka 1 Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí

I

II

III

IV

Opis chráneného územia alebo
vonkajšieho priestoru

Územie s osobitnou ochranou pred
hlukom, napr. kúpeľné miesta,10)
kúpeľné a liečebné areály
Priestor pred oknami obytných
miestností bytových a rodinných
domov, priestor pred oknami
chránených miestností školských
budov, zdravotníckych zariadení
a iných chránených objektov, d)
vonkajší priestor v obytnom
a rekreačnom území
Územie ako v kategórii II v okolí a)
diaľnic, ciest I. a II. triedy, miestnych
komunikácií s hromadnou dopravou,
železničných dráh a letísk, 11) mestské
centrá
Územie bez obytnej funkcie a bez
chránených vonkajších priestorov,
výrobné zóny, priemyselné parky,
areály závodov

Referenčný časový interval

Kategória územia

PRÍPUSTNÉ HODNOTY

a)

(dB)

HLUK Z DOPRAVY
Pozemná
a vodná
doprava

Železničné dráhy

Hluk
z iných
zdrojov

Letecká
doprava

c)

LAeq,p

b) c)

LAeq,p

LAeq,p

LAeq,p

LASmax,p

deň
večer
noc

45
45
40

45
45
40

50
50
40

60

45
45
40

deň
večer
noc

50
50
45

50
50
45

55
55
45

65

50
50
45

deň
večer
noc

60
60
50

60
60
55

60
60
50

75

50
50
45

deň
večer
noc

70
70
70

70
70
70

70
70
70

95

70
70
70

Poznámky k tabuľke:
a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén. Ak ide o sezónne zariadenia, hluk sa hodnotí pri podmienkach, ktoré je možné pri ich
prevádzke predpokladať.
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.11)
c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené iba na nastupovanie a vystupovanie
osôb
sa
hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania a pod.
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Najbližší dotknutý vonkajší chránený priestor v okolí sledovaného zdroja zvuku (priestor
pred fasádami rodinných a bytových domov v m.č. Poprad – Matejovce) môžeme podľa [ 1] zaradiť
do kategórie II a III.

6.0

Výsledky zo stanovenia hlukovej záťaže
Výpočet hodnôt určujúcej veličiny, bol urobený pri zohľadnení akustických parametrov

sledovaného zdroja zvuku, uvedených v kapitole 2.0 tejto správy a popisu v kapitolách 3.0 a 4.0,
tejto správy)
Zobrazenie plošnej hlukovej záťaže, je urobené pomocou grafického zobrazenia pásiem
hodnôt, v ktorých je ekvivalentná hladina A zvuku v referenčných časových intervaloch deň (večer
a noc), v stanovenom rozmedzí hladín (gradácia je zvolená po 5 dB).
V prílohách P1 a P2, je zobrazenie plošnej hlukovej záťaže, pre existujúce umiestnenie
chladiacej veže. P1 bez PHO (variant A) a P2 s navrhovanými PHO podľa kap. 4.0 (variant B).
V prílohe P3, je zobrazenie plošnej hlukovej záťaže pre novú polohu veže a navrhované PHO
(variant C, podľa kap. 4.0). V P1, P2 a P3, písmeno a, označuje plošnú hlukovú záťaž pre výšku 1,5
metra nad terénom, písmeno b pre výšku 2NP, písmeno c pre výšku 6 NP (BD na Allendeho ul.).
V tabuľke 2 sú uvedené vypočítané hodnoty, v miestach podľa obrázku 6, určujúcej
veličiny, ekvivalentnej hladiny A zvuku pre referenčné časové intervaly

deň (večer a noc),

z pôsobenia zdrojov zvuku súvisiacich s činnosťou TC v novej budove ako aj v pôvodnej budove „
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7.0

Záver
V severnej časti mesta Poprad, v priemyselnom areáli Matejovce, je prevádzka firmy STD,

a.s.. Pre hladenie technologickej vody, bola v areál spolu so zbernou nádržou inštalovaná chladiaca
veža. Pri existujúcom riešení, jej činnosť spôsobuje prekračovanie prípustných hodnôt určujúcej
veličiny, v zmysle platnej legislatívy [1].
Sú navrhnuté dva varianty riešenia (Variant B a Variant C), s cieľom, aby po realizovaní
navrhnutých

ideových

protihlukových

opatrení,

činnosť

chladiacej

veže

nespôsobovala

v referenčných časových intervaloch deň, večer a noc, prekročovanie prípustných hodnôt určujúcej
veličiny, daných platnou legislatívou [1].
Variant, ktorý použije prevádzkovateľ chladiacej veže, firma STD, a.s., bude závisieť od
finančnej analýzy navrhovaného riešenia a navrhovaného spôsobu realizovania PHO, tak aby sa
v minimálnej miere narušila kontinuita výroby.

V Bratislave, apríl 2017

8.0

Ing. Milan Kamenický
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9.0

Zoznam príloh

P1 Plošná hluková záťaž, chladiaca veža PME 3354 E GSS ATT, existujúca poloha, bez PHO
Ekvivalentná hladina A zvuku, deň (večer, noc)
P1a pre výšku 1,5 metra nad terénom, P1b pre výšku 2NP, P1c pre výšku 6NP
P2 Plošná hluková záťaž, chladiaca veža PME 3354 E GSS ATT, existujúca poloha, s PHO
Ekvivalentná hladina A zvuku, deň (večer, noc)
P2a pre výšku 1,5 metra nad terénom, P2b pre výšku 2NP, P2c pre výšku 6NP
P3 Plošná hluková záťaž, chladiaca veža PME 3354 E GSS ATT, nová poloha, s PHO
Ekvivalentná hladina A zvuku, deň (večer, noc)
P3a pre výšku 1,5 metra nad terénom, P3b pre výšku 2NP, P3c pre výšku 6NP
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