
Тема 2.4. Вібрація  
 

 

Мета 

навчальна: вивчити джерела, класифікацію та основні характеристики вібрації, 

методи контролю параметрів вібрацій, а також заходи та засоби колективного та 

індивідуального захисту від вібрацій. 

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові 

знання. 

пізнавальна: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами 

знань. 
 

 

План 
 

1. Джерела, класифікація і характеристики вібрації.  

2. Гігієнічне нормування вібрацій та методи контролю параметрів вібрацій  

3. Типові заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від 

вібрацій. 
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1. Джерела, класифікація і характеристики вібрації  

 

Вібрація – це механічні коливання пружних тіл або коливальні рухи 

механічних систем. Для людини вібрація є видом механічного впливу, якій має 

негативні наслідки для організму.    

Причиною появи вібрації є неврівноважені сили та ударні процеси в діючих 

механізмах. Створення високопродуктивних потужних машин і швидкісних 

транспортних засобів при одночасному зниженні їх матеріалоємності неминуче 

призводить до збільшення інтенсивності і розширення спектру вібраційних та 

віброакустичних полів. Цьому сприяє також широке використання в 

промисловості і будівництві високоефективних механізмів вібраційної та 

віброударної дії. Дія вібрації може приводити до трансформування внутрішньої 

структури і поверхневих шарів матеріалів, зміни умов тертя і зносу на контактних 

поверхнях деталей машин, нагрівання конструкцій. Через вібрацію збільшуються 

динамічні навантаження в елементах конструкцій, стиках і сполученнях, 

знижується несуча здатність деталей, ініціюються тріщини, виникає  руйнування 

обладнання. Усе це приводить до зниження строку служби устаткування, 

зростання імовірності аварійних ситуацій і економічних витрат.  

Джерелом вібрації є механічні, пневматичні й електричні інструменти 

ударної або обертальної дії, обладнання, встановлене без достатньої амортизації 

та віброізоляції, а також транспортні і сільськогосподарські машини.  

Дія вібрації визначається інтенсивністю коливань, їх спектральним складом, 

тривалістю впливу та напрямком дії. Дія вібрації залежить від її частоти. Вібрації 

з частотою 6 Гц є резонансними для всього організму. Людина при цьому відчуває 

качку, що діє на вестибулярний апарат і центральну нервову систему. Під час дії 

такої частоти вібрації може виникнути захворювання під назвою «морська 

хвороба». 

Резонансна частота для органів черевної полості (шлунок, печінка та ін.) 

дорівнює 7 Гц, для голови – 17 - 27 Гц. У зв’язку з цим. коливання з частотою 5 - 

8 Гц викликає почуття вібрації нутрощів; 17 - 25 Гц – відчуття вібрації в зубах; 40 

Гц – відчуття вібрації в стопах. 

Вібрація завдає великої шкоди здоров’ю людини – від перевтоми організму 

та незначних змін функцій організму до струсу мозку, розриву тканин, порушення 

серцевої діяльності і нервової системи, деформації м’язів та кісток, порушення 

чутливості шкіри і кровообігу тощо. Вібрації частотою понад 200 Гц 

перевантажують нервову систему людини, потребують підвищеного психічного 

напруження. 

За способом передачі на тіло людини розрізняють загальну та локальну 

(місцеву) вібрацію. Загальна вібрація та, що викликає коливання всього організму, 

а місцева (локальна) — втягує в коливальні рухи лише окремі частини тіла (руки, 

ноги). 

Локальна вібрація, що діє на руки людини, утворюється багатьма ручними 

машинами та механізованим інструментом, при керуванні засобами транспорту та 

машинами,   при будівельних та монтажних роботах. 

Загальну вібрацію за джерелом  виникнення поділяють на такі категорії:  

Категорія 1— транспортна вібрація, яка діє на людину на робочих місцях 

самохідних та причіпних машин, транспортних засобів під час руху по місцевості, 
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агрофонах і дорогах (в тому числі при їх будівництві). До джерел транспортної 

вібрації відносять, наприклад, трактори сільськогосподарські та промислові, 

самохідні сільськогосподарські машини; автомобілі вантажні (в тому числі тягачі, 

скрепери, грейдери, котки та ін.); снігоприбирачі, самохідний гірничошахтний 

рейковий транспорт.  

 Категорія 2 — транспортно-технологічна вібрація, яка діє на людину на 

робочих місцях машин з обмеженою рухливістю та таких, що рухаються тільки по 

спеціально підготовленим поверхням виробничих приміщень, промислових 

майданчиків та гірничих виробок. До джерел транспортно-технологічної вібрації 

відносять, наприклад, екскаватори (в тому числі роторні), крани промислові та 

будівельні, машини для завантаження мартенівських печей (завалочні), гірничі 

комбайни, самохідні бурильні каретки, шляхові машини, бетоноукладачі, 

транспорт виробничих приміщень.  

 Категорія 3 — технологічна вібрація, яка діє на людину на робочих місцях 

стаціонарних машин чи передається на робочі місця, які не мають джерел вібрації. 

До джерел технологічної вібрації відносяться, наприклад, верстати та метало-

деревообробне, пресувально-ковальське обладнання, ливарні машини,  електричні 

машини, окремі стаціонарні електричні установки, насосні агрегати та 

вентилятори, обладнання для буріння свердловин, бурові верстати, машини для 

тваринництва, очищення та сортування зерна (у тому числі сушарні), обладнання 

промисловості будматеріалів (крім бетоноукладачів), установки хімічної та 

нафтохімічної промисловості і т. ін.  

Загальну технологічну вібрацію за місцем дії поділяють на такі типи:  

а) на постійних робочих місцях виробничих приміщень підприємств;  

б) на робочих місцях складів, їдалень, побутових, чергових та інших 

виробничих приміщень, де немає джерел вібрації;  

в) на робочих місцях заводоуправлінь, конструкторських бюро, 

лабораторій, учбових пунктів, обчислювальних центрів, медпунктів, конторських 

приміщень, робочих кімнат та інших приміщень для працівників розумової праці.  

За джерелом виникнення локальну вібрацію поділяють на таку, що 

передається від:  

 ручних машин або ручного механізованого інструменту, органів 

керування машинами та устаткуванням;  

 ручних інструментів без двигунів (наприклад, рихтувальні молотки) та 

деталей, які оброблюються.  

За часовими характеристиками загальні та локальні вібрації поділяють на:  

 постійні, для яких величина віброприскорення або віброшвидкості 

змінюється менше ніж у 2 рази (менше 6 дБ) за робочу зміну;  

 непостійні, для яких величина віброприскорення або віброшвидкості 

змінюється не менше ніж у 2 рази (6 дБ і більше) за робочу зміну.  
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2. Гігієнічне нормування вібрацій та методи контролю параметрів вібрацій  
 
 

Гігієнічна оцінка вібрації, яка діє на людину у виробничих умовах, 

здійснюється за допомогою таких методів: 

– частотного (спектрального) аналізу її параметрів; 

– інтегральної оцінки за спектром частот параметрів, що нормуються; 

– дози вібрації. 

Вібрація може вимірюватись за допомогою абсолютних та відносних 

параметрів. Абсолютними є віброзміщення та віброприскорення. Основним 

відносним параметром вібрації є рівень віброшвидкості. 

Оскільки діапазон зміни параметрів вібрацій від порогових значень, за яких 

вона не шкідлива, до дійсних (руйнуючих) є великим, то зручно вимірювати не 

дійсні значення цих параметрів, а логарифми відношень дійсних значень їх до 

порогових. Таку величину назвали логарифмічним рівнем параметра, який 

вимірюється у децибелах (дБ). 

Нормованими параметрами є середні квадратичні значення 

віброшвидкостей, їх логарифмічні рівні або прискорення в октавних смугах 

частот (для загальної та локальної вібрації) та в 1/3 октавних смугах (для 

загальної вібрації). 

Для вимірювання параметрів вібрації застосовують механічні й електричні 

прилади. Найбільш поширеними є вимірювальні комплекси ІШВ-1, НВА-1, ШВК-

1, ВШВ-003. Прилад ІШВ-1 забезпечує вимірювання віброшвидкості від 70 до 160 

дБ та віброприскорення від 30 до 130 дБ стосовно порогових значень у діапазоні 

частот відповідно 10-12 500 та 10-2800 Гц. 

Для вимірювання вібрацій широко використовуються електричні 

бровимірювальні прилади, принцип дії котрих базується на перетворенні 

кінематичних параметрів коливного руху в електричні величини, котрі 

вимірюються та реєструються за допомого електричних приладів.                                                                      

Гігієнічна оцінка вібрації, яка діє на людину у виробничих умовах, 

здійснюється за допомогою таких методів: 

- частотного (спектрального) аналізу її параметрів; 

- інтегральної оцінки по спектру частот параметрів, що нормуються; 

- дози вібрації. 

При дії постійної локальної та загальної вібрації параметром, що 

нормується, є середньоквадратичне значення віброшвидкості (V) та 

віброприскорення (a) або їх логарифмічні рівні у дБ в діапазоні октавних смуг із 

середньогеометричними частотами: 8,0; 16,0; 31,5; 63,0; 125,0; 250,0; 500,0; 1000,0 

Гц - для локальної вібрації; та 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 16,0; 31,5; 63,0 Гц або в діапазоні 

1/3 октавних смуг 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 

20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц - дня загальної вібрації.  
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3. Типові заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від 

вібрацій. 
 

 

Заходи, щодо захисту від дії вібрації поділяють на технічні, організаційні та 

лікувально-профілактичні. Також вони можуть бути розподілені як колективні та 

індивідуальні. 

До технічних заходів відносять: 

• зниження вібрації в джерелі її виникнення (вибір на стадії проектування 

кінематичних і технологічних схем, які знижують динамічні навантаження в 

устаткуванні); 

• зниження діючої вібрації на шляху розповсюдження від джерела 

виникнення (вібропоглинання, віброгасіння, віброізоляція); 

До організаційних заходів відносять: 

• організаційно-технічні (своєчасний ремонт та обслуговування обладнання 

за технологічним регламентом, контроль вібрації, дистанційне керування 

вібронебезпечним обладнанням); 

• організаційне – режимні (режим праці та відпочинку, заборону залучення 

до вібраційних робіт осіб молодших 18 років, тощо); 

До лікувально-профілактичних заходів відносяться: 

• медичний огляд; 

• лікувальні процедури (фізіологічні процедури, вітаміно- та фітотерапія). 

Найбільш важливим напрямком захисту від вібрації є конструктивні методи 

зниження віброактивності машин та механізмів – зменшення діючих змінних сил у 

конструкції та зміна її параметрів (жорсткості, приведеної маси, сили тертя 

демпферного пристрою). Дані методи базуються на аналізі рівнянь, які описують 

коливання машин. 

Вживаються колективні та індивідуальні заходи щодо боротьби з вібрацією. 

Найпоширенішим інженерним методом захисту від вібрації є віброгасіння. Вібруючі 

машини з динамічним навантаженням (вентилятори, насоси, агрегати) 

встановлюють на окремі фундаменти. Джерела коливань ізолюють від опорних 

поверхонь гумовими, пружинними або комбінованими віброізоляторами. 

Для зниження вібрацій, що передаються на несучу конструкцію, 

застосовуються пружинні або гумові віброізолятори. Віброізоляція зменшує рівні 

вібрації, що передаються від джерела на тіло працюючого. Вібропоглинання може 

бути здійснено: використанням конструктивних матеріалів з великим внутрішнім 

тертям; нанесенням на поверхню виробу шару пружнов’язких матеріалів, що мають 

потужне внутрішнє тертя. 

Вібропоглинання здійснюється покриттям машин в’язкими матеріалами 

(мастикою), використанням масляних ванн для зубчастих зчеплень. Дистанційне 

керування дозволяє виключати постійне знаходження людини в зоні шкідливих 

вібрацій. 

У випадках, коли технічними засобами не вдається зменшити рівень вібрацій 

до норми, передбачають забезпечення працівників індивідуальними засобами 

захисту. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) можуть застосовуватися як для всього 

тіла людини, так і  окремо для ніг та рук. 
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У якості таких засобів використовують віброізолюючі рукавиці і 

віброізолююче взуття, які мають пружні прокладки, що захищають працівника від 

впливу високочастотної місцевої вібрації. Ефективність таких рукавиць та взуття не 

дуже висока, тому що товщина вказаних прокладок не може бути дуже великою. 

Через це вони не дають помітного зменшення вібрацій на низьких частотах, а на 

високих (більш 100 Гц) їх ефективність зменшується за рахунок хвильових 

властивостей тканин людського тіла.   

Для зниження впливу локальної вібрації, що діє при роботі з перфораторами 

та  відбійними молотками, використовують спеціальні пристрої до ручки керування 

(з елементами пружності, які згинаються, стискуються або скручуються, з 

телескопічними або шарнірними  елементами ).     
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