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Намаляване на шумовото замърсяване от железниците 
____________________________________________________________________________________________ 

 

ОБОБЩЕНИЕ 

Според докладите на държавите членки, събрани от Европейската агенция за околната 
среда (ЕАОС) през 2010 година, шумът от железниците засяга около 12 милиона 
жители на ЕС през деня, изложени на въздействието на шум с ниво над 55 dB (A), и 
около 9 милиона през нощта, изложени на въздействието на шум с ниво над 50 dB (A). 
В действителност истинските стойности без съмнение са по-високи, тъй като 
инициативата на ЕАОС за картографиране на шума се съсредоточава върху градските 
агломерации с над 250 хиляди жители и основните ж.п. линии с над 60 хиляди влакови 
композиции на година. Проблемът с шума от железниците е най-разпространен в 
Централна Европа, където живеят мнозинството от засегнатите граждани и където 
обемът на товарния ж.п. транспорт е най-голям (главно в Германия, Италия и 
Швейцария, но интензивността на движението е висока и в Полша, Австрия, 
Нидерландия и Франция, а картографирането на шума сочи, че значителна част от 
населението в Белгия и Люксембург е засегнато). 
 
Шумът е неприятно явление, което замърсява околната среда и се отразява 
неблагоприятно върху здравето на хората, изложени на високи нива на околния шум 
над 70 dB (A), а дори и при по-ниски. Дискусията за шума от железниците придоби 
значение в множество европейски страни, понеже железопътният транспорт се 
разраства и играе все по-важна роля в екологичния транспорт. За да се въведат 
целите на устойчивото развитие, формулирани в Бялата книга за транспорта и Пакета 
за по-екологосъобразен транспорт на Европейската комисия от 2011 година, 
въздействието върху околната среда (въглерод, енергия, шум, и т.н.) от 
експлоатацията на железниците следва да бъде намалено, за да се запази тяхното 
значение като екологичен начин на транспорт и по този начин да се насърчи 
пренасочването към железниците, с цел да се намали въздействието върху околната 
среда на транспорта като цяло. 
 
С цел да се направи анализ на ситуацията с шума в Европа, съгласно действащото в 
момента законодателство на ЕС, държавите членки трябва да представят карти на 
шума и планове за действие по отношение на шума. Плановете за действие по 
отношение на шума описват взетите мерки за намаляване на околния шум за 
жителите, за които е установено, че са засегнати от него. Все пак правните условия в 
Европа значително се различават, понеже държавите членки имат различни 
ограничения или пределно допустими стойности за емисиите на шум в околната среда 
и обикновено тези граници се проверяват единствено при изграждането на нова 
инфраструктура или при по-значително преустройство. 
 
В общи линии, три са установените различни източника на шум от железниците: 
 

 шум от локомотивите 
 шум при движение 
 аеродинамичен шум. 

 
Шумът от железниците до голяма степен е проблем, свързан с товарните влакове и 
композициите с по-стари вагони и локомотиви, и е особено сериозен през нощта. 
Шумът при движение е общо взето по-висок при зле поддържаните возила и при 
влаковете, които се движат по лошо поддържана инфраструктура. Аеродинамичният 
шум е особено срещан при високоскоростните линии, при които в повечето случаи са 
въведени мерки за ограничаване на шума като шумови прегради; последните 
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намаляват въздействието на шума при движение, но обикновено са твърде ниски и не 
оказват влияние при шума от пантографа. Шумът от локомотивите най-често се среща 
при по-ниски скорости до около 30 км/ч, шумът при движение над 30 км/ч, а 
аеродинамичният шум преобладава при скорост над 200 км/ч. Най-значителният 
източник на шум е този при движение и засяга всички видове влакове. 
 
За намаляване на шумовото замърсяване от железниците могат да се различат пасивни 
мерки на мястото на смущение и активни мерки при източника на шум. Най-важните 
използвани пасивни методи за намаляване на въздействието на шума от железниците 
върху околната среда са шумозащитните стени и шумоизолиращите прозорци и в по-
голямата си част плановете за действие и инвестициите на държавите членки се 
съсредоточават върху тези методи. Те обаче са ефикасни само на местно равнище и 
изискват огромни инвестиции за защита на по-обширни части от ж.п. мрежите. 
 
За разлика от тях мерките, насочени към източника, ако бъдат широко въведени, 
намаляват шума по цялата железопътна система. Например проблемът с шумните 
товарни вагони може да бъде намален чрез подмяната на чугунените спирачни 
калодки с композитни. Железопътната промишленост в момента проучва тази 
възможност, която може да засегне около 370 000 стари товарни вагона. Също така 
амортисьорите на колелата, аеродинамичният дизайн на пантографите и 
шумоизолацията на тяговото оборудване (например локомотивните двигатели) са 
мерки за намаляване на шума при източника. Съгласно действащите в момента 
технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС за шума), подвижният 
състав, въведен след 2000 година (включително локомотиви и пътнически вагони или 
пътнически автомотриси), следва да намали шумовите емисии с около 10 dB (A) в 
сравнение с оборудването от шестдесетте и седемдесетте години на миналия век. 
 
По мнението на авторите, в идеалния случай шумът следва да бъде намаляван при 
източника, тъй като тези мерки имат ефект върху цялата мрежа. Там, където ж.п. 
инфраструктурата причинява повишени нива на шума (например шумът, дължащ се на 
структурата на ж.п. мостовете, или свистенето при завои с тесен радиус) или местната 
околна среда е особено чувствителна на шум (например зони с природни 
забележителности или градски среди с жилищни сгради, разположени много близко до 
ж.п. линията), е възможно да са необходими допълнителни мерки за намаляване на 
шума от релсите. Подобни мерки включват модификатори на триенето, релсови 
амортисьори, плаващи (или изолирани) безбаластови железни пътища, и разбира се, 
шумоизолиращи пояси и прегради с различна височина. Всички возила и релси трябва 
да се поддържат, за да се премахнат ненужните източници на шум, като например 
нагъването. 
 
Преоборудването на съществуващите товарни ж.п. вагони с композитни K- или (ако 
бъдат одобрени) LL спирачни калодки е най-икономически ефективната мярка по 
отношение на возилата. Допълнителни мерки по отношение на возилата са 
амортисьорите на колелата, монтираните на возилата модификатори на триенето 
(които са най-ефективни при градските и крайградските мрежи) и, за 
високоскоростните влакове, аеродинамично оптимизираните пантографи (например 
чрез екраниране или покритие). Тези мерки са ефективни в рамките на цялата мрежа. 
Може да бъдат проведени допълнителни проучвания за модифицирани колесни 
конструкции, тъй като те са много ефективни, но поради случили се произшествия 
съществува нежелание за използването на нови колесни конструкции, които да 
заменят моноблоковите видове. 
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По отношение на инфраструктурата, модификаторите на триенето, релсовите 
амортисьори и безбаластовия железен път са икономически ефективни мерки за 
намаляване на шума. В плътно населени среди и в железопътни участъци с интензивно 
движение използването на шумоизолиращи прегради или настилки не може да бъде 
избегнато. Въпреки това, ако широко се въведат мерки, свързани с возилата, броят на 
шумоизолиращите прегради и настилки може значително да бъде намален.  
 
Освен това колелата и релсите са нуждаят от редовни прегледи и поддръжка, за да се 
намали шумът. Качеството на повърхността на колелата и релсите е ключов фактор, 
който определя шума при движението, и с времето това качество по естествен начин 
се влошава; силно повредените повърхности (на кръглите колела или на нагънатите 
релси) са значителен източник на шум. 
 
Европейският парламент и Европейската комисия се стремят да насърчават държавите 
членки да предприемат по-активни действия за намаляването на шума от железниците, 
като например въвеждат ценообразуващи схеми за ползването на релсовия път в 
зависимост от шума. Подобни икономически стимули (диференцирано таксуване за 
ползване на релсовия път според шумовите емисии) могат да спомогнат за: 
 

 стимулиране на използването на безшумни технологии за подвижния състав; 
 насърчаване на използването на маршрути, избягващи горещите шумови точки; 
 насърчаване на експлоатационни практики и скорости, които намаляват шума в 

чувствителните зони. 
 
От нормативна гледна точка японската схема „Top-Runner“1 е пример за това как се 
постига дългосрочно намаляване на шума. ТСОС за шума са подходяща основа за 
регулиране на шума в краткосрочен и средносрочен план. Понастоящем стандартите за 
шумовите емисии са валидни само за новите или модифицираните возила. В 
средносрочен и дългосрочен план ТСОС може да станат задължителни за всички 
возила. Нивата на шум в ТСОС за шума също следва да бъдат понижавани от време на 
време в съответствие с техническото развитие, подобно на японския пример. 
 
По начало съществуват три подхода при ценообразуването за ползването на релсовия 
път и всеки от тях може да бъде очертан като комбинация от бонусни и наказателни 
елементи: 
 

1. Шумовите емисии, свързани с влаковете, могат да бъдат измервани в критични 
точки в гъсто населени райони и/или на малки разстояния от жилищни зони и 
след това да бъдат определени за влаковете, предизвикващи шума. По този 
начин определянето на „шумовата“ цена за железопътната такса ще се изменя в 
зависимост от местното ниво на шума и евентуално в зависимост от излагането 
на шум на живеещото на дадено място население. 

 
2. Вагоните могат да бъдат класифицирани по шумови категории и да им се 

налагат „шумови“ надценки или да им се дават „шумови“ бонуси според 
шумовата категория. Операторът на влаковата композиция ще заплаща таксата 
на управителя на инфраструктурата или ще получава бонус от него и ще 
предава сметката или бонуса на собственика на вагона или на неговия 
оператор. 

                                                 
1  Целта на тази схема е да намали потреблението на енергия и въздействието върху климата чрез 

динамично поставени цели за емисии въз основа на настоящите най-добри практики (“постижението на 
водещите играчи” — „top runners“). 
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3. Влаковете могат да бъдат класифицирани въз основа на видовете железопътни 
вагони, от които са композирани. При товарните влакове емисионната категория 
на влака може да се изменя с всяка промяна на влаковата композиция в 
разпределителните гари. 

 
Първият подход ще съответства пряко на принципа „замърсителят плаща“, но пък 
причинява повишени разходи по сделките за изпълнението и контрола. Вторият 
подход е най-прост и лесен за изпълнение, но не взема под внимание естеството на 
релсовия шум; необходимо е наличието на голям процент вагони с намалени емисии на 
шум, за да се постигне съществено намаление на емисиите от влаковете. Третият 
подход не изисква наличието на сложна система за плащане, но се нуждае от 
работеща (и евентуално международна) информационна система за контрол на 
вагоните. 
 
Схемите за таксуване могат да бъдат включени в подходящи нормативни разпоредби и 
да определят ясна рамка за дългосрочни мероприятия за намаляване на шума от 
железниците. Възможни са следните регламентиращи инструменти: 
 

 шумови ограничения за неподвижни и преминаващи товарни вагони и 
локомотиви; 

 
 правила за работа и поддръжка; 
 
 шумоограничаващи технологии за новия подвижен състав по подобие на 

японската схема „Top-Runner“ — целта на тази схема е да намали потреблението 
на енергия и въздействието върху климата чрез динамично поставени цели за 
емисии въз основа на настоящите най-добри практики („постижението на 
водещите играчи” — „top runners“); 

 
 програми за преоборудване на возила, които още са в употреба (съгласно 

поетапен задължителен график). 
 
Следва да бъдат въведени такси за достъп до релсовия път въз основа на шумовите 
характеристики (ТДРП–ШХ), за да се насърчат собствениците на возила да инвестират 
в мерки за намаляване на шума. На първия етап те трябва да се съсредоточат 
върху товарните ж.п. вагони, но схемата може да включи по-късно и други возила или 
мерки или да се съсредоточи върху шумовите граници, без оглед на мерките за 
постигането на пределната стойност. 
 
Важното е ТДРП–ШХ да бъдат осъществени, така че да не се обременява 
конкурентоспособността в железопътния отрасъл. Инвестиционните и високите 
експлоатационни разходи следва да бъдат покривани. ТДРП–ШХ следва да бъдат 
хармонизирани в държавите членки и всяко возило, което извършва дейност в дадена 
национална мрежа, следва да бъде включено (а също и чуждестранните возила). За да 
отговарят на факта, че значително намаление на шума може да се постигне единствено 
ако влаковете са напълно оборудвани с безшумно оборудване, ТДРП–ШХ следва да 
насърчават влаковете, които са почти напълно оборудвани с подобни возила. За да се 
избегне загубата на конкурентоспособността, по-ниските ТДРП за безшумните возила 
следва в основната си част да бъдат финансирани от държавите членки. За да се 
мотивира ранното преминаване към безшумни возила или преоборудването на 
съществуващите товарни вагони, прякото инвестиционно финансиране следва също да 
бъде обмислено за първите няколко години. 
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Кратко изложение на препоръките 
 
Тъй като товарните ж.п. вагони обикновено пътуват на по-широки международни 
разстояния, изключително важно е да се хармонизират законодателните политики по 
отношение на шума в цяла Европа. В резултат на това, авторите препоръчват 
съсредоточаване върху следните действия: 
 

 преоборудване на съществуващия товарен вагонен парк с нискошумни спирачни 
системи, особено чрез подмяна на чугунените с композитни спирачни калодки 
като най-важна и най-ефективна първа стъпка от мерки за намаляване на шума 
при източника; 

 
 установяване на финансиращи схеми за покриване на разходите за 

преоборудване и допълнителните експлоатационни разходи за новите 
технологии за намаляване на шума, с което да се избегне намаляване на 
конкурентоспособността на железопътния отрасъл; основна част от разходите 
следва да бъдат покрити от държавите членки, понеже по-тихите влакове ще 
намалят нуждата от мерки за смекчаване на шума от инфраструктурата, а оттам 
и разходите, свързани с тях; 

 
 въвеждане на системи за таксуване за ползването на релсовия път, които 

разграничават таксите за влаковете според шумовата категория на влака; 
шумовата класификация на даден влак следва да се определя според вагона с 
най-високо ниво на шумови емисии; 

 
 дейностите във връзка с ТДРП–ШХ или нормативните разпоредби, свързани с 

шумовите ограничения, да се обвържат със същите мероприятия по отношение 
на пътния транспорт, за да се избегне загубата на конкурентоспособност на 
железопътния отрасъл; 

 
 шумовите граници съгласно ТСОС за шума (ТСОС за шума за 2011 г.) да се 

направят задължителни за съществуващия подвижен състав 10 или 12 години 
след въвеждането на финансиращи схеми и граници на шума за новия подвижен 
състав; 

 
 коригиране на ТСОС за шума в рамките на поетапен процес в средносрочно и 

дългосрочно бъдеще с цел насърчаване на развитието на нови технологии за 
намаляване на шума; 

 
 наблюдение и поддръжка на появата на шум поради износване, за да се 

осигурят ниски нива на шум при дългосрочна експлоатация. 


