
Тема 2.5. Шум, ультразвук та інфразвук 
 

Мета 

навчальна: вивчити вплив шумів, ультразвуків та інфразвуків на працюючих та 

методи запобігання шумів 

виховна: прищеплювати студентам відповідальність за створення нормальних умов 

праці на робочому місці 

пізнавальна: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань. 

 

 

План 

1. Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота, коливальна 

швидкість.  

2. Звукова потужність та джерела звуку.  

3. Класифікація шумів за походженням, за характером, спектром та часовими 

характеристиками.  

4. Нормування шумів та контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади. 

5. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму.  

6. Інфразвук та ультразвук, джерела і параметри інфразвукових та ультразвукових 

коливань.  

7. Нормування та контроль рівнів, основні методи та засоби захисту від ультразвуку 

та інфразвуку. 
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1. Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота, 

коливальна швидкість  

 

Шум – це сукупність звуків різної частоти i інтенсивності, які виникають 

внаслідок коливального руху частинок в пружних середовищах (твердих, рідких, 

газоподібних).  

Звукова хвиля – процес розповсюдження коливального руху в середовищі.  

Звукове поле – середовище, в якому розповсюджуються звукові хвилі. 

Основні фізичні характеристики звука – частота f (Гц), звуковий тиск Р (Па), 

інтенсивність або сила звуку I (ВТ/м2), звукова потужність тп (Вт). 

Звуковий тиск Р, Па – це змінна складова атмосферного тиску, який виникає 

при проходженні звукової хвилі. 

Інтенсивність звука І, Вт/м2 – це густина звукової енергії, яка переноситься 

хвилею в одиниці часу, віднесена до одиниці площі поверхні, перпендикулярної до 

напрямку розповсюдження хвилі. Орган слуху здатний сприймати інтенсивність 

звука у діапазоні 10-12 … 102 Вт/м2 та звуковий тиск у діапазоні 2*10-5 … 2*102 Па 

при частоті звука 1 кГц. 

Поріг чутливості – мінімальна інтенсивність звуку, яка сприймається вухом 

людини. Стандартна частота порівнювання 1000 Гц. Для цієї частоти поріг 

чутливості Іо = 10 -12Вт/м2 з відповідним звуковим тиском Ро = 2-10 -5 Па. 

Поріг больового відчуття – максимальні параметри (межі відчуття болю). 

Враховуючи логарифмічну залежність між інтенсивністю звука та слуховим 

сприйняттям (закон Вебера-Фехнера), а також з метою спрощення операцій з 

великими числами, характеризуючими звук, на практиці користуються 

логарифмічними рівняннями інтенсивності звука Li та рівня, звукового тиску Lp у 

дБ. 

Інтенсивність слухового відчуття, що викликається звуковою хвилею, 

називаються гучністю звука. Рівень гучності нормальної звукової мови – 30-40 дБ, 

шумів та звуків заглушуючи розмовну мову – 65-70 дБ, центробіжних вентиляторів – 

80-105 дБ, двигунів внутрішнього згорання – 100-110 дБ. 

Неприємна дія шуму залежить також від частотного діапазону звука. Для 

частотної характеристики шуму звуковий діапазон розбивають на смуги з певним 

співвідношенням верхньої граничної частоти fв до нижньої fн. 

Октавна смуга – це смуга частот, у якої верхня гранична частота дорівнює 

подвоєній нижній частоті. Октавна смуга характеризується середньо геометричною 

частотою. Внаслідок безперервного впливу на слух людей інтенсивного шуму на 

виробництві може виникнути професійна глухота або різка втрата слуху – 

туговухість. Шум руйнує нервову систему, послаблює увагу, пам'ять. 
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2. Звукова потужність та джерела звуку.   

 

Звукова потужність - [P, Pа] – фізична величина, що дорівнює потужності, яка 

випромінюється, переноситься чи приймається через звукові хвилі. 

dim P = L2MT-3,         [P] = 1 Вт. 

Для звукової потужності рекомендовано такі кратні й частинні одиниці: кВт; 

мВт, мкВт, пВт. 

Рівень звукової потужності - [Lw] – фізична величина, що визначається 

співвідношенням 

Lw = 0,5·ln(P/Po) = 0,5·ln10·lg(P/Po), 

де P - середньоквадратичне значення звукової потужності;  

Po - відлікова звукова потужність. 

За відсутності іншої вказівки відліковою звуковою потужністю є 1 пВт (re 1 

пВт). 

Рівень звукової потужності є безрозмірнісною величиною, а його одиниця - 

число 1. 

На практиці в переважній більшості випадків для рівня звукової потужності 

використовують позасистемну допустима до застосування одиницю бел (В, Б): 

рівень звукової потужності дорівнює 1 Б, якщо lg(Р/Рo) = 1; рекомендована частинна 

від неї - децибел (dB, дБ): Lw/дБ = 10lg(P/Po). 

Джерела звуку – будь-які явища, що викликають місцеву зміну тиску або 

механічну напругу. Широко поширені джерела звуку у вигляді коливаючих твердих 

тіл(наприклад, дифузори гучномовців та мембрани телефонів, струни і деки 

музичних інструментів; в ультразвуковому діапазоні частот – пластинки та стрижні з 

п’єзоелектричних матеріалів або магнітострикційних матеріалів). Джерелами звуків 

можуть служити і коливання в обмежених об’ємах самого середовища(наприклад, в 

органних трубах, духових музичних інструментах, свистках і т.д.). Складною 

коливаючою системою є також голосовий(вербальний) апарат людини і тварин. 

Збудження коливань джерел звуків може здійснюватись ударом або щипком(дзвона, 

струни); в них може підтримуватись режим автоколивань за рахунок, наприклад, 

потоку повітря. Обширний клас джерел звуку – електроакустичні перетворювачі, в 

яких механічні коливання створюються шляхом перетворення коливань 

електричного струму такої ж частоти. В природі звуки породжуються за допомогою 

потоків повітря, наприклад, при обдуванні вітром проводів, труб і т.д. звук низьких 

та інфранизьких частот виникає при вибухах, обвалах. Різноманітні джерела 

акустичних шумів, до яких відносяться машини і механізми, газові та водяні 

струмені. Дослідженню джерел промислових, транспортних шумів та шумів 

аеродинамічного походження приділяється велика увага з огляду на їх шкідливий 

вплив на людський організм та технічне обладнання. 

Джерелами електромагнітного шуму є механічні коливання електротехнічних 

пристроїв або їх частин, які збуджуються перемінними магнітними та електричними 

полями. До методів боротьби з цим шумом відносять застосування феромагнітних 

матеріалів з малою магнітострикцією, зменшення щільності магнітних потоків у 

електричних машинах за рахунок належного вибору їх параметрів, добру затяжку 

пакетів пластин в осереддя трансформаторів, дроселів, якорів двигунів тощо; косі 

пази для обмоток у статорах і роторах машин, які зменшують імпульси сил взаємодії 

обмоток та розтягують ці імпульси в часі. 
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3. Класифікація шумів за походженням, за характером, спектром та часовими 

характеристиками  

 

За походженням розрізняють такі види шуму: 

- аеродинамічний, виникає при русі повітря, газів; 

- механічний, виникає під час тертя, ударів, коливань окремих деталей, обладнання 

загалом; 

- гідравлічний, виникає при русі води та інших рідин. 

За часом дії шум може бути постійним і непостійним, а останній, у свою чергу, 

поділяється на коливний, переривчастий та імпульсивний. При постійному шумі 

рівень звуку змінюється за 8-годинний робочий день не більше ніж на 5 дБ. Для 

непостійного шуму характерна зміна рівня звуку протягом робочого дня: для 

мінливого (безперервно коливається у часі) – більш ніж 5дБ; переривчастого 

(змінюється ступінчасто з інтервалами 1 сек. і більше) – 5 дБ і більше, імпульсного 

(один або кілька звукових сигналів, кожен з яких довжиною менше 1 сек.) – не 

менше 7 дБ. 

Якщо максимум рівня звукового тиску спостерігається в інтервалі частот до 

300 Гц, то такий шум називається низькочастотним, якщо в діапазоні 300-800 Гц – 

середньочастотним, а при частоті понад 800 Гц – високочастотним. 
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4. Нормування шумів та контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади 

 

Шкідливість шуму як фактора виробничого середовища і середовища 

життєдіяльності людини приводить до необхідності обмежувати його рівні. 

Санітарно-гігієнічне нормування шумів здійснюється, в основному, двома 

способами — методом граничних спектрів (ГС) і методом рівня звуку. 

Метод граничних спектрів, який застосовують для нормування постійного шуму, 

передбачає обмеження рівнів звукового тиску в октавних смугах із середніми 

геометричними частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 і 8000 Гц. 

Сукупність цих граничних октавних рівнів називають граничним спектром. 

Позначають той чи інший граничний спектр рівнем його звукового тиску на частоті 

1000 Гц. Наприклад, “ГС-75” означає, що даний граничний спектр має на частоті 

1000 Гц рівень звукового тиску 75 дБ.  

Метод рівнів звуку застосовують для орієнтовної гігієнічної оцінки постійного 

шуму та визначення непостійного шуму, наприклад, зовнішнього шуму 

транспортних засобів, міського шуму. При цьому методі вимірюють коректований 

по частотам   у відповідності з чутливістю вуха  загальний рівень звукового тиску у 

всьому діапазоні частот, що відповідає перерахованим вище октавним смугам. 

Виміряний таким чином рівень звуку дає змогу характеризувати величину шуму не 

дев’ятьма  цифрами рівнів звукового тиску, як у методі граничних спектрів, а 

однією. Вимірюють рівень звуку в децибелах А (дБА) шумоміром із стандартною 

коректованою частотною характеристикою, в якому за допомогою відповідних 

фільтрів знижена чутливість на низьких та високих частотах. 

Непостійний шум характеризують також еквівалентним (за енергією) рівнем 

звуку, тобто рівнем звуку постійного широкосмугового неімпульсного шуму, що має 

такий самий вплив на людину, як і даний непостійний шум. Еквівалентний рівень - 

це рівень постійного шуму, дія якого відповідає дії фактичного шуму із змінними 

рівнями за той же час, виміряного по шкалі “А”. Для  непостійного та імпульсного 

шуму  нормованим параметром є еквівалентний рівень шуму у дБАекв. Для 

імпульсного шуму нормується також  максимальний рівень шуму — у дБА.  

Порядок вимірювання рівнів звуку шумомірами  та розрахунок еквівалентного 

рівня регламентовано ДСН 3.36.037-99. Звичайний шумомір складається з 

мікрофону, підсилювача, фільтрів (корегуючих, октавних) та приладу, що показує . 

Існують прилади – акустичні дозиметри, за допомогою яких безпосередньо 

вимірюють еквівалентний рівень звуку. Вимірювання шуму можна також 

здійснювати за допомогою сучасних компьютерів.  

Вимірювання шуму проводиться на постійних робочих місцях у приміщеннях, на 

території підприємств, на промислових спорудах та машинах (в кабінах, на пультах 

управління і т. п.).Результати вимірювань повинні характеризувати шумовий вплив 

за час робочої зміни (робочого дня). 

При проведенні вимірювань мікрофон слід розташовувати на висоті 1,5 м над 

рівнем підлоги чи робочого майданчика (якщо робота виконується стоячи) чи на 

висоті і відстані 15 см від вуха людини, на яку діє шум (якщо робота виконується 

сидячи чи лежачи). Мікрофон повинен бути зорієнтований у напрямку 

максимального рівня шуму та віддалений не менш ніж на 0,5 м від оператора, який 

проводить вимірювання. 

Тривалість вимірювання непостійного шуму:  
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 для переривчастого шуму, за час повного робочого циклу з урахуванням 

сумарної тривалості перерв з рівнем фонового шуму;  

 для шуму, що коливається у часі, допускається загальна тривалість 

вимірювання — 30 хвилин безперервно або вимірювання складається з трьох 

десятихвилиних  циклів;  

 для імпульсного шуму тривалість вимірювання — 30 хвилин.  

Для тонального шуму, оскільки він більш неприємний для людини, ніж 

широкосмуговий, допустимі рівні зменшують на 5 дБ. 

Для вимірювання рівня шумів та вібрацій використовують прилади, які 

називаються віброшумоміри. Один з таких приладів (ВШВ-003-М2). 
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5. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму  

 

Захист від шуму повинне здійснюватися розробкою шуму безпечної техніки, 

використанням методів та засобів колективного захисту та засобами індивідуального 

захисту. 

Питання боротьби з шумом слід починати вирішувати ще при проектуванні 

підприємства, робочого місця, устаткування. Для цього використовуються 

організаційні, технічні та медично-профілактичні заходи. 

До організаційних заходів відносяться раціональне розташування виробничих 

ділянок, устаткування та робочих місць, постійний контроль режиму праці і 

відпочинку працівників, обмеження застосування обладнання та використання 

робочих місць, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. 

Технічні заходи дають змогу значно зменшити вплив шуму на працівників і 

поділяються на заході, що використовуються: в джерелі виникнення (конструктивні 

та технологічні), на шляху розповсюдження (звукоізоляція, звукопоглинання, 

глушники шуму, звукоізоляційні укриття), в зоні сприйняття (засоби колективного 

та індивідуального захисту). 

Для зниження шуму необхідно насамперед використовувати конструктивні та 

технологічні методі, які в свою чергу залежать від походження звуку, 

конструктивних особливостей обладнання. Надзвичайно ефективним методом 

зниження шуму в джерелі його виникнення в деяких випадках може стати зміна 

технології, наприклад, за допомогою заміни ударних взаємодій без ударними (заміна 

клепання зварюванням, кування штампуванням літерний метод друку – лазерним 

тощо). При конструюванні механічного обладнання в першу чергу слід намагатися 

зменшити рівень коливань конструкції або її елементів, що створюють шум. 

Для зниження шуму механічного походження в вузлах, в яких здійснюються 

ударні процесі необхідно зменшить сили збурення, збільшить час контакту 

елементів, що взаємодіють між собою, збільшить внутрішні утрати в системах що 

коливаються, зменшити площу випромінювання звуку. Практично це досягається: 

• заміною зворотні – поступального переміщення обертовим; 

• підвищенням якості балансування обертових деталей; 

• підвищенням класу точності виготовлення деталей; 

• поліпшенням змащування; 

• заміною підшипників кочення на підшипники ковзання; 

• використовуванням негучних матеріали (наприклад, пластмаси); 

• використовуванням вібродемпфуючіх матеріалів (мастики); 

• здійснюванням віброізоляції машин від фундаменту; 

• використанням гнучких сполучень; 

• використовувати зубчаті передачі з спеціальним профілем або заміняти їх на 

мало шумні передачі (клиноремінну, гідравлічну). 

Джерелами аеродинамічного шуму можуть бути нестаціонарні явища при течії 

газів та рідин. Засоби боротьби з аеродинамічним шумом у джерелі його виникнення 

досягаються: 

• зменшенням швидкості руху газів; 

• згладжуванням гідро ударних явищ, за рахунок збільшення часу 

відкриття затворів; 

• зменшенням вихрів у струменях за рахунок вибору профілів тіл 
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що обтікаються; 

• дробленням струменів за допомогою насадок; 

• використанням ежекторів, що зніжують випромінювання шуму 

на границі струмінь – довкілля. 

У гідродинамічних установках (насоси, турбіни) слід запобігати виникненню 

кавітації, яка викликає гідродинамічний шум. 

Можливе також пониження суб’єктивного сприйняття шуму за рахунок зсуву 

частотного спектра або в зону низьких частот, або в недоступну для людського слуху 

ультразвукову зону. 

Якщо рівень шуму у джерелі все-таки високий, то застосовуються методи 

зниження шуму на путі розповсюдження і насамперед такій метод, як ізоляція 

джерела чи робочого місця. 

Загальна класифікація засобів і методів захисту від шуму приведена в ГОСТ 

12.1.029-80. Відповідно цього стандарту захисту працюючих від шуму може 

здійснюватися як колективними засобами і методами, так і індивідуальними. 

Колективними засобами і методами досягається зниження шуму в джерелах 

його виникнення та на шляхах розповсюдження. Засоби і методи колективного 

захисту від шуму поділяються на архітектурно-планувальні, організаційно-технічні 

методи і акустичні засоби. 

Архітектурно-планувальними методами можна знизити шум впровадженням 

раціональних акустичних розробок із планування будівель і генеральних планів 

окремих об’єктів, раціональним розміщенням обладнання і робочих місць, а також 

зон і режимів руху транспортних засобів і вантажопотоків. 

Організаційно-технічними методами передбачається: застосування 

технологічних процесів з низькими рівнями шуму; впровадження дистанційного 

керування машинами з підвищеними рівнями шуму і дистанційного контролю – 

удосконалення технології ремонту та обслуговування машин застосування 

малошумних машин і заміна елементів конструкції машин; дотримання 

раціональних режимів праці й відпочинку. 

Суттєвого зниження шуму можна досягти застосування акустичних засобів, 

таких як: звукоізоляції (звукоізолюючі огородження будівель і приміщень, кожухи, 

кабіни, акустичні екрани, перегородки), звукопоглинання (звукове поглинаюче 

облицювання, об’ємні поглиначі шуму); засоби віброізоляції (віброізолюючі опори, 

пружні прокладки, конструктивні розриви), засоби демпфірування (за 

характеристикою: лінійні й нелінійні; за видами: елементи із сухим в’язким та 

внутрішнім тертям); глушники шуму (абсорбційні, реактивні) комбіновані. 

Вибір того чи іншого засобу зниження шуму залежить від його положення. 

Значний інтерес для інженера-механіка сільськогосподарського виробництва 

являють глушники застосування при глушінні шуму в двигунах внутрішнього 

згоряння, компресорах, вакуумних насосах, пневмоінструменті, вентиляційних 

установках та інших машинах і пристроях. Глушниками можна досягти зниження 

шуму від 10 до 25 дБ. 

За принципом конструкції глушники можна поділити на два типи: активні і 

реактивні. 

У глушниках активного глушіння зниження шуму відбувається за рахунок 

поглинання енергії звукової хвилі у матеріалі набивки, або витрати енергії звукової 

на тертя у потоках газу з елементами різних перешкод (сітки, решітки, отвори трубок 
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різної довжини тощо). Активні глушники застосовують для глушіння шумів високої 

частоти, але вони мають низьку надійність. 

Глушники реактивного глушіння застосовують для зниження низькочастотних 

шумів. Принцип їх роботи ґрунтується на багатократному відбиванні шуму від 

стінок глушника при звуженні і розширенні звукової хвилі. Реактивні глушники ще 

поділяють на камерні і резонаторні. 

При неможливості знизити рівень виробничого шуму нижче встановлених 

гігієнічних норм застосовують протишумові засоби індивідуального захисту: 

навушники, що закривають раковину вуха ззовні; вкладиші, що закривають 

слуховий канал; шлеми і каски, а також костюми. 
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6. Інфразвук та ультразвук, джерела і параметри інфразвукових та 

ультразвукових коливань  

 

Ультразвук широко використовуються в багатьох галузях промисловості 

Джерелами таких коливань є генератори, які працюють в діапазоні частот від 12 до 

22 кГц для обробки рідких розплавів, очищення відливок, в апаратах для очищення 

газів В гальванічних цехах ультразвук виникає під час роботи очищувальних та 

знежирювальних ванн. Його вплив спостерігається на віддалі 25-50 м від обладнання 

Механізми дії ультразвуку на живі організми вкрай різноманітний Він 

викликає функціональні порушення нервової системи, головний біль, зміни 

кров'яного тиску та складу і властивостей крові, зумовлює втрату слухової 

чутливості, підвищену втомлюваність Ультразвук впливає на людину через повітря а 

також через рідке і тверде середовище Ультразвукові коливання поширюються у 

всіх згаданих вище середовищах з частотою понад 16000 Гц . 

Допустимі рівні ультразвуку в місцях контакту частин тіла оператора з 

робочими органами машин не повинні перевищувати 110 дБ . За умови сумарної дії 

ультразвуку від 1 до 4 год . за зміну нормативне значення допускається збільшити на 

6 дБ, при впливі від 1/4 до 1 год. - на 12 дБ, від 5 до 15 хв. - на 18 дБ, від 1 до 5 хв. - 

на 24 дБ. При вимірюванні ультразвуку вимірювальну точку беруть на рівні голови 

людини на відстані 5 см від вуха. Мікрофон повинен бути спрямований в сторону 

джерела ультразвуку і віддалений не менше, ніж на 0,5 м від людини, яка здійснює 

вимірювання. 

Інфразвук – це коливання в повітрі, в рідкому або твердому середовищах з 

частотою менше 16 Гц. Всі механізми, котрі працюють при частотах обертання 

менше 20 об/с, випромінюють інфразвук При русі автомобіля з швидкістю понад 100 

км/год він є джерелом інфразвуку, який утворюється за рахунок зриву повітряного 

потоку з його поверхні В машинобудівній галузі інфразвук виникає при роботі 

вентиляторів, компресорів, двигунів внутрішнього згорання, дизельних двигунів 

Завдяки великій довжині інфразвук поширюється в атмосфері на великі відстані 

До основних техногенних джерел інфразвуку належить потужне обладнання - 

верстати, котельні, транспорт, підводні та підземні вибухи. Крім того, інфразвук 

випромінюють вітряні електростанції.  Природні джерела потужного інфразвуку - 

урагани, виверження вулканів, електричні розряди і різкі коливання тиску в 

атмосфері (рівень від 60 до 90 дБ. Але в цієї шкідливої області інфразвуку людина 

швидко наздоганяє природу і в ряді випадків вже перегнав її. 

Джерелом інфразвукових коливань є грозові розряди (грім), а також вибухи і 

гарматні постріли. У земній корі спостерігаються струси і вібрації інфразвукових 

частот від найрізноманітніших джерел, у тому числі від вибухів обвалів і 

транспортних збудників. Він містяться в шумі атмосфери, лісу і моря, їх джерело - 

турбулентність атмосфери і вітер 

 Розвиток промислового виробництва і транспорту призвело до значного 

збільшення джерел інфразвуку в навколишньому середовищі і зростанням 

інтенсивності рівня інфразвуку. Короткий опис техногенних джерел інфразвуку 

наведено в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Джерела інфразвукових хвиль 
Джерело інфразвуку Характерний частотний 

діапазон інфразвуку 

Рівні інфразвуку 

Автомобільний транспорт    Весь спектр 

інфразвукового діапазону 

Зовні 70-90 дБ, усередині 

до 120 дБ 

Залізничний транспорт і трамваї    10-16 Гц Всередині і зовні від 

85 до 120 дБ 

Промислові установки 

аеродинамічного та ударної дії 

8 - 12 Гц  До 90-105 дБ 

Вентиляція промислових установок 

і приміщень, то ж у метро 

3-20 Гц До 75-95 дБ 

Реактивні літаки Близько 20 Гц Зовні до 130 дБ 

 

 

Дослідження довели, що звук, якого не чути, також шкідливо впливає на 

здоров’я людини. Так, інфразвуки особливий вплив роблять на психічну сферу 

людини: уражають усі види інтелектуальної діяльності, погіршують настрій, іноді 

з’являється відчуття розгубленості, тривоги, переляку, страху, а при високій 

інтенсивності - почуття слабкості, як після сильного нервового потрясіння Навіть 

слабкі інфразвуки можуть робити на людину істотний вплив, особливо якщо вони 

носять тривалий характер . На думку вчених, саме інфразвуками, що нечутно 

проникають крізь самі товсті стіни, викликається багато нервових захворювань 

жителів великих міст Високий рівень інфразвуку викликає порушення функції 

вестибулярного апарату, зумовлюючи запаморочення, біль голови Знижується увага, 

працездатність 

Практично неможливо зупинити інфразвук за допомогою будівельних 

конструкцій на шляху його поширення. Неефективні також засоби індивідуального 

захисту Дієвим засобом захисту є зниження рівня інфразвуку в джерелі його 

випромінювання Серед таких заходів можна виділити наступні: збільшення частот 

обертання валів до 20 і більше обертів на секунду; підвищення жорсткості коливних 

конструкцій великих розмірів; усунення низькочастотних вібрацій; внесення 

конструктивних змін в будову джерел, що дозволяє перейти з області інфразвукових 

коливань в область звукових; в цьому випадку їх зниження може бути досягнуте 

застосуванням звукоізоляції та звукопоглинання. 
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7. Нормування та контроль рівнів, основні методи та засоби захисту від 

ультразвуку та інфразвуку 
 

 

Ультразвук широко застосовують в техніці для диспергування рідин, 

очищення частин, зварювання пластмас, дефектоскопії металів, очищення газів від 

шкідливих домішок тощо. 

У техніці застосовують звукові хвилі частотою вище 11,2 кГц, тобто 

захоплюється частина діапазону відчутних для людини звуків. На організм людини 

ультразвук впливає, головним чином, при безпосередньому контакті, а також через 

повітря. При дотриманні заходів безпеки робота з ультразвуком на стані здоров’я не 

позначається. Допустимі рівні звукового тиску ультразвуку при восьми годинному 

робочому дні, нормовані ДСН 3.3.6.037-99 наведеному у табл. 2 і складають при 

восьмигодинному робочому дні:  

 

Таблиця 2 

Допустимі рівні звукового тиску ультразвуку  

Середньогеометрична частота октавних смуг, 

кГц 

16 31,5 63 та вище 

Допустимі рівні  тиску, дБ 88 106 110 

 

Для зниження шкідливого впливу підвищених рівнів ультразвуку зменшують 

шкідливе випромінювання звукової енергії у джерелі, локалізують дію ультразвуку 

за допомогою конструктивних та планувальних рішень, здійснюють організаційно-

профілактичні заходи. Зменшення шкідливого випромінювання у джерелі 

досягається підвищенням номінальних робочих частот джерел ультразвуку та 

виключенням паразитного випромінювання звукової енергії. Для локалізації дії 

ультразвуку конструктивними та планувальним рішеннями використовують 

звукоізолюючі кожухи, напівкожухи, екрани; окремі приміщення та кабіни, де 

розміщують ультразвукове обладнання; блоківна, що відключає генератор 

ультразвуку при порушенні звукоізоляції; дистанційне керування; облицювання 

приміщень та кабін звукопоглинальними матеріалами. Організаційно-профілактичні 

заходи включають інструктаж про характер дії підвищених рівнів ультразвуку та про 

засоби захисту від нього, а також організацію раціонального режиму праці та 

відпочинку, як засіб індивідуального захисту від ультразвуку використовують проти 

шуми. 

Коливання та звук інфразвукових частот широко розповсюджені в сучасному 

виробництві й на транспорті. Вони утворюються під час роботи компресорів, 

двигунів внутрішнього згоряння, великих вентиляторів, руху локомотивів та 

автомобілів. Інфразвук є одним з несприятливих факторів виробничого середовища, 

і при високих рівнях звукового тиску (більше 110-120 дБ) спостерігається шкідливий 

вплив його на організм людини. Допустимі рівні тиску інфразвуку в октавних смугах 

наведені у таблиці 3. 
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Таблиця 3 

Допустимі рівні тиску інфразвуку в октавних смугах 

Допустимі рівні звукового тиску у дБ в 

октавних  смугах з середньогеометричними 

частотами, Гц 

Загальний рівень звукового 

тиску, дБ лін. 

2 4 8 16  

105 105 105 105 110 

 

Завдяки малому затуханню хвилі інфразвуку поширюється в атмосфері на 

великі відстані. Практично неможливо зупинити інфразвук за допомогою 

будівельних конструкцій на шляху його поширення. Неефективні також засоби 

індивідуального захисту. Дієвим засобом захисту є зниження рівня інфразвуку в 

джерелі його випромінювання. Серед таких заходів можна виділити є внесення 

конструктивних змін в будову джерел, що дозволяє перейти з області інфразвукових 

коливань в область звукових наприклад, за рахунок збільшення частот обертання 

валів до 20 і більше обертів на секунду; підвищення жорсткості коливних 

конструкцій великих розмірів; усунення низькочастотних вібрацій. В цьому випадку  

зниження шуму може бути досягнуте застосуванням звукоізоляції та 

звукопоглинання.  

У техніці, боротьбу з інфразвуком у джерелі виникнення необхідно вести в 

напрямку зміни режиму роботи технологічного устаткування - збільшення його 

швидкохідні (наприклад, збільшення числа робочих ходів ковальсько-пресових 

машин, щоб основна частота проходження силових імпульсів лежала за межами 

інфразвукового діапазону). При виборі конструкцій перевага повинна віддаватися 

малогабаритним машинам великої твердості, тому що в конструкціях із плоскими 

поверхнями великої площі і малої твердості створюються умови для генерації 

інфразвуку. Як індивідуальні засоби захисту рекомендується застосування 

навушників, вкладишів, що захищають вухо від несприятливої дії супутнього шуму. 

До мір профілактики організаційного плану варто віднести дотримання режиму 

праці та відпочинку, заборона понаднормових робіт. При контакті з ультразвуком 

більш 50% робочого часу рекомендуються перерви тривалістю 15 хв через кожні 1,5 

години роботи. Значний ефект дає комплекс фізіотерапевтичних процедур - масаж, 

УТ-опромінення, водні процедури, вітамінізація й ін.. Деякі дослідники поділяють 

дія інфразвуку на чотири градації - від слабкої до  смертельною. Класифікація - річ 

хороша, але вона виглядає досить безпорадно, якщо невідомо, з чим пов'язано прояв 

кожної градації. Застосування звукоізоляції інфразвуку на практиці представляє 

досить складну інженерну задачу, оскільки потрібні досить потужні будівельні 

конструкції з масою одного квадратного метра ізоляції не менше 105-106 кг. На 

наступне малюнку представлені спектри рівня інфразвуку від устаткування цеху з 

виробництва асфальту, заміряні в квартирах першого поверху 4 - поверхового 

панельного будинку, що має подвійні дерев’яні плетіння вікон. Спектр 1 відповідає 

вимірюванню інфразвуку в квартирі з відкритими вікнами, спектр 2 - із закритими. 

Звертає на себе увагу повна відсутність ефекту звукоізоляції в інфразвукових 

діапазоні частот. Слід зазначити, що існуючі розрахункові залежності ефективності 

звукоізоляції незастосовні для інфразвуку. 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel

	52
	74
	75
	76

