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ПрЕ ДГОВОр

предговор
Проблемите, свързани със загуба на слуха вследствие на шум, съставят едно от 10-те най-често
срещани професионални заболявания в Европейския съюз (ЕС). Намаленият слух (хипоакузис)
или глухотата, причинени от увреждащ шум, са част от болестите, които са описани в Европейския
списък на професионалните заболявания1. Данните, събрани от ЕВрОСТАТ като част от Европейската
статистика на професионалните заболявания (ЕСПЗ), показват, че през 2005 година в Европа са установени приблизително 14 300 случая на загуба на слуха вследствие на шум (ЕС15), еквивалентни на
9,5 случая на 100 000 работещи. Уместно е да се подчертае, че между установените случаи, приблизително 98 % са при мъже и че 73 % работят в производството, миннодобивната и строителната
промишлености.
Последното Европейско проучване на условията на труд (ЕПУТ), проведено от Дъблинската фондация през 2005, показва, че приблизително 20 % от европейските работници са изложени, през
най-малко половината от работните им часове, на толкова високи нива на шум, че им се налага да
викат, за да бъдат чути от техните колеги.
Въпреки че шумът засега е проблем, характерен за всички икономически дейности, особено в
производството, миннодобивната и строителната промишлености, в които приблизително 35 %
до 40 % от работниците са изложени на шум, той присъства и във всички останали отрасли на
промишлеността.
Непрекъснатото излагане на шум води до поредица от ограничения и непригодности, засягащи
работниците, страдащи от загуба на слуха. Те ограничават техните възможности за смяна на
местоработата, повторно наемане или просто промяна на вида дейност, да не говорим за отрицателните аспекти по отношение на качеството на техния личен живот и съпътстващата социална
изолация.
Освен загубата на слуха при вече засегнатите работници, шумът с общ характер поражда допълнителни рискове от инциденти на работното място като резултат от затрудненията при гласово
общуване, произтичащи от самата дейност. В допълнение към проблемите от загуба на слуха,
шумът причинява и социално-психологични проблеми като стрес и безпокойство.
Тази ситуация може да допринесе за влошаване на общественото отношение към съответните
сектори, което затруднява наемането на млади работници. Причината е, че този тип работа или
дейност са по-малко привлекателни и поради това е трудно да се задържат по-опитните работници, които биха могли да предадат своите знания на бъдещите поколения.
Европа обяви качеството на трудовата заетост като цел. Да се намалят случаите на загуба на слуха
е важна цел и за да бъде постигната тя, трябва да бъдат ангажирани всички участници: работодателите във всички сектори - особено тези в най-шумните, работниците, обществените органи,
застрахователните компании или националната здравна служба, службите по охрана на труда и
разбира се - малките и средни предприятия (МСП).
Европейският парламент и Съветът приеха през февруари 2003 г. Директива 2003/10/ЕО2
„работници, изложени на рискове от шум“, която замени предишната 86/188/ЕИО 3 осигурявайки с
това реално и ефективно средство за изпълнение на този ангажимент.

1.

Препоръка на Комисията СOM(2003) 3297, приета окончателно на 19 септември 2003 г., ОВ брой L238 от 25.9.2003 г., стр. 28.

2.

Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 г., относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (шум), ОВ брой L42 от
15.2.2003 г., стр. 38.

3.

Директива 86/188/ЕИО на Съвета от 12 май 1986 г. относно защита на работниците срещу рисковете от експозицията на шум на
работното място. ОВ брой L137 от 24.05.1986, стр. 28.

3

Трябва да се припомни при това, че „Стратегията на Общността за здравето и безопасността
2002-2006“ , 4 подкрепена от Съвета5 и Европейския парламент6 от своя страна призова за повишаване на културата за предпазване от рискове; ефективно прилагане на законодателството на
Общността чрез подготвени участници, съзнаващи напълно сложността на проблемите; ползване
на различните достъпни механизми за въвеждане на процедури за реално подобрение, а не само
праволинейно спазване на стандартите. Във връзка с това, на национално ниво бяха установени цели за непрекъснато намаляване на професионалните трудови злополуки и заболявания.
Настоящето ръководство може да допринесе за постигането им.
Директива 2003/10/EО служи за установяване на незадължителен кодекс на поведение, при
обсъждане с двете страни на индустрията, за да се помогне на работодателите и работниците в
музикалните и развлекателните отрасли да спазват задълженията, предвидени в тази директива.
В този контекст, това ръководство съдържа специална глава с практически и конкретни разпоредби за подпомагане на работниците и работодателите в музикалните и развлекателните отрасли, в
които работниците са особено изложени на много високи нива на шум.
Настоящето незадължително ръководство, съставено в съответствие с Директива 2003/10/EО, е
предназначено да подпомогне компаниите, особено МСП, както и всички отделни лица, имащи
отношение към предотвратяването на професионалните рискове, да приложат разпоредбите на
тази директива.
Накрая, това незадължително ръководство трябва да бъде ползвано при практическото прилагане на разпоредбите на Директива 2003/10/EО, с оглед на мерките, които трябва да се вземат за
предотвратяване на рисковете, дължащи се на въздействието на професионалния шум, особено
чрез борба с шума при неговия източник и чрез даване на предимство на колективните предпазни мерки пред личната защита. Това ръководство може освен това да помогне на компаниите да
изберат най-подходящите решения, за да постигнат действени и ефективни подобрения по отношение на здравето и безопасността на техните работници. Без съмнение, амбициозната политика
за предотвратяване на шума е фактор за конкурентоспособността. И обратно, неприлагането на
такава политика води до загуби, които натежават силно върху икономиката и компаниите, да не
говорим за човешките страдания.

Nikolaus G. van der Pas
Генерален директор

4.

Съобщение на Комисията: Адаптиране към промените в работното място и обществото: Нова стратегия на Общността за здравето
и безопасността на работното място за периода 2002–2006 г. [COM(2002) 118 окончателен] от 11.03.2002.

5.

решение на Съвета от 3 юни 2002 относно Нова стратегия на Общността за професионалното здраве и безопасност на работното
място за периода 2002–2006 г. ОВ C 161 от 05.07.2002., стр. 1.

6.

решение на Европейския парламент относно Съобщение на Комисията: Адаптиране към промените на работното място и в обществото: Нова стратегия на Общността за здравето и безопасността на работното място за периода 2002–2006 г. [COM(2002) 118
окончателен]. ОВ C 300 Е от 11.12.2003., стр. 290.
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ВъВЕДЕНИЕ

ВЪВедение
Директива 2003/10/ЕО7 приета на 6 февруари 2003 г.
от Европейския парламент и от Съвета, се отнася за
минималните изисквания за здраве и безопасност,
свързани с излагането на работниците на рискове,
дължащи се на шум, и е резултат от обсъжданията,
направени при анализа на 10-годишното прилагане
на Директива 86/188/ЕИО8 на Съвета.
Директива 86/188/ЕИО всъщност се е погрижила тези
изисквания да бъдат преразгледани от Съвета (член
10) по предложение на Комисията, с цел да се вземе
под внимание опитът, придобит по време на приложението на директивата, техническият напредък и
научните знания в тази област.

В допълнение, Комисията, в съобщението си9 за своята програма в областта на безопасността, хигиената
и здравето на работното място, предвиди приемане
на мерки за подобряване на безопасността на работното място, разширявайки обхвата на Директива
89/188/ЕИО, както и преоценка на праговите стойности. В своята резолюция от 21 декември 1987 г.10
Съветът горещо приветства програмата на Комисията
и сподели нейните принципни положения, подчертавайки необходимостта от подобряване на защитата за
здравето и безопасността на работниците на работното място. През септември 1990 г., Европейският
парламент прие резолюция, приканваща Комисията
да състави конкретна директива в областта на рисковете, свързани с шума и вибрациите, както и с други
физически агенти на работното място.

Излагане на рискови физически агенти*,1990–2005 (%)

След приемане от Европейския парламент и Съвета
на директивата „за вибрациите“ (2002/44/ЕО11)
Европейският парламент и Съветът решиха, че
моментът е подходящ за въвеждане на мерки, защитаващи работниците от рискове, дължащи се на
шум, с оглед на въздействията му върху здравето и
безопасността на работниците, особено - увреждане
на слуха.

Вибрации
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Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6
февруари 2003 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от
физически агенти (шум), ОВ брой L42 от 15.2.2003 г., стр. 38.
Директива 86/188/ЕИО на Съвета от 12 май 1986 г. относно защита на
работниците срещу рисковете от експозицията на шум на работното място. ОВ брой L137 от 24.5.1986 г., стр. 28.

9.

ОВ брой C 28 от 3.2.1988 г., стр 3

10.

ОВ брой C 28 от 3.2.1988 г., стр 1

11.

Директива 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
25 юни 2002 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от
физически агенти (вибрации), ОВ брой L 177 от 6.7.2002 г., стр. 13.

ВъВЕ ДЕНИЕ

Четвъртото Европейско проучване на условията на
труд (ЕПУТ/ESWC)12 проведено от Дъблинската фондация през 2005 г. показа, че приблизително 30% от
европейските работници са изложени на шум през
най-малко четвърт от работното им време. Тази
експозиция на шум е към момента проблем, характерен за всички икономически дейности, особено в
производството, минодобива и строителната промишленост, земеделието, риболова и транспорта, в
които между 25% и 46% от работниците са изложени
на този риск. Сред всички работници, на шум са изложени два пъти повече мъже, отколкото жени.
Европейското проучване на условията на труд (ЕПУТ/
ESWC) показва, че приблизително 7 % от европейските работници мислят, че тяхната работа засяга здравето им под формата на проблеми със слуха. рискът е
особено забележим в производството, минодобива,
строителството и транспорта, докато във финансовия сектор е практически несъществуващ.
Освен това и според резултатите на специалния модул
„Инциденти при работа и здравни проблеми, свързани с работата,“ в Изследване на работната сила (ИрС/
LFS), проведено през 1999 г., приблизително 0,1% от
отговорите показват, че работниците са страдали от
проблем със слуха, който по тяхно мнение е започнал
или се е влошил вследствие на тяхната работа. Това
показва, че приблизително 200 000 европейски работници (работещи или пенсионери) имат проблеми със
слуха. В заключение, всяка година тези числа нарастват
с хиляди нови случаи на загуба на слуха, определяна
като професионално заболяване.
Според данните в рамките на проекта СЕПЗ
(Европейската статистика на професионалните заболявания /EODS/) за отчетната 2005 г., сред 10-те
най-многобройни професионални заболявания,
установени в Европейския съюз, загубата на слуха
вследствие на шум е на четвърто място с 10 590
регистрирани случая в 12-те държави-членки, които
са подали данни (т.е. приблизително 14 300 случая
при екстраполация за държавите-членки EU15). Това
представлява степен на засегнатост13 равна на 9,5 на
100 000 работещи лица.

12.

ЕПУТ (ESWC) означава Европейското проучване на условията на
труд (European Survey of Working Conditions).

13.

Евростат – Данни – Население и социални условия – Здраве –
Здраве и безопасност при работа
http://www.eurofound.
europa.eu/ewco/surveys/ewcs2005/index.htm

Въз основа на тези данни, последните научни знания, необходимостта да се включат секторите на
всички дейности - доколкото Директива 86/188/ЕИО
не се отнася за морския и въздушен транспорт - и в
съответствие с главните принципи за предпазване,
обявени в Директива 89/391/ЕИО14 (рамкова директива), а именно, че мерките за колективна защита
трябва да са с приоритет пред мерките за индивидуална защита и съществуването на международно
законодателство за нивата на шум, Комисията представи нова директива, която бе окончателно приета
от Европейския парламент и Съвета на 6 февруари
2003 г.
Накрая трябва да бъде отбелязано, че въз основа
на изискванията на Директива 2003/10/ЕО, съгласно които нивата на шум, при които работодателите трябва да предприемат различни действия
за намаляване и контрол на шума на работното
място, бяха понижени, всички работодатели трябва да имат предвид, че техните помещения или
работни зони биха могли сега да влязат в обхвата
на тази директива. Традиционно шумните сектори
ще са наясно за рисковете от шума, но в действителност офиси, детски градини, училища, места за
отдих, дневни занимални, помещения с печатарски
машини в сгради, стаи за сортиране на пратки в
пощенските служби, малки производствени отдели
и пр. могат да попаднат във вече по-ниското ниво
за предприемане на действия 80 db(A) и поради
това от работодателите за първи път да се изисква
активно да предпазят своите работници от риска,
свързан с шума, в съответствие с тази директива.
Ето защо е важно всички работодатели да отчетат
рисковете от шума при техните работни места, знаейки, че отговорността лежи изцяло върху работодателите (без значение колко малка е компанията,
колко малък е броят на наетите работници или в кой
сектор работят) по отношение на това, че те трябва
да защитят своите работници срещу рисковете от
излагането им на шум, когато на работното място
съществува шум или шумът се поражда от дейността
при работа.

14.

Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на
мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето
на работниците на работното място. ОВ брой L 183 от 29.6.1989 г.,
стр. 1.
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ГЛАВНИ рАЗЛИЧИя МЕжДУ ДИрЕКТИВА 2003/10/ЕО И
ПО-рАННАТА ДИрЕКТИВА 86/188/ЕИО
структура на директивата

обхват

Новата Директива 2003/10/ЕО, имаща за основа член
137 от Договора за създаване на Европейския съюз, е
много по-ясна по структура, тъй като следва превантивния подход на Директива 89/391/ЕИО (рамкова
Директива) като 17-та отделна директива.

Новата Директива 2003/10/ЕО се отнася за всички сектори на дейност без изключение (член 1, параграф 2).
Единствените изключения могат да са тези, включени в
Член 2, параграф 2 на Директива 89/391/ЕИО, а именно
„когато характеристиките, свойствени на определени дейности в специфични обществени служби като
въоръжените сили или полицията или на определени
специфични дейности в гражданските служби за защита неизбежно противоречат на директивата“. От друга
страна, Директива 86/188/ЕИО изключва въздухоплаването и мореплаването и като следствие - всички
работници, участващи в тези транспортни сектори.

Директива 86/188/ЕИО обаче, която е с различна
правна основа (член 100 от Договора за създаване
на Европейската икономическа общност), не следва
този превантивен подход. Като следствие, директивата не позволява да бъдат установени ясни цели:
предпазване от риск, оценка на неизбежните рискове, справяне с рисковете при източника им чрез
даване на предимство на мерките за колективна
защита пред мерките за индивидуална защита.
Директива 89/391/ЕИО установява главните принципи за предпазване и в частност задълженията и
отговорностите на работодателите. Тези принципи
трябва да бъдат прилагани mutatis mutandis (като се
променят нещата, които трябва да се променят), особено за оценката на риска, мерки за предотвратяване или намаляване на експозицията на работниците
на шум, ограничаване на експозицията, наблюдение
на здравето, както и информиране на персонала,
обучение и участие на работниците в този процес.

цел
Член 1 от новата Директива 2003/10/ЕО установява
минимални правила за защита на работниците срещу
рискове за тяхното здраве и безопасност, които
произтичат или могат да произтекат от експозиция
на шум и особено срещу рискове за слуха. Тези
разпоредби се отнасят до дейностите, при чието
прилагане работниците са изложени или могат да
бъдат изложени на рискове, дължащи се на шум, като
следствие от тяхната работа.

Директива 2003/10/ЕО има за цел борба с рисковете, дължащи се на експозиция на работниците на шум
(Член 1)
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Директива 2003/10/ЕО се отнася до всички сектори на дейност без изключение
(Член 1, параграф 2)

дефиниции
Новата Директива 2003/10/ЕО опростява по ясен начин
(без прибягване до сложни математически формули)
различните физически параметри, ползвани като указатели за риска. В това отношение тя е връщане към
международния стандарт ISO 1999/1990 с неговите
опростени формулировки.

Дефиниции:
• Върхово звуково налягане “ρpeak”
• Дневно ниво на експозицията на шум “LEX,8h dB(A)”
• Средноседмично ниво на експозицията на шум
“LEX,8h”

гранична стойност на експозицията и
стойности на експозиция за предприемане на действие
Директива 2003/10/ЕО въвежда концепциите за
„Гранична стойност на експозицията“ и „Стойности
на експозиция за предприемане на действие“. Те
позволяват на работодателите да оптимизират прилагането на директивата, особено оценката на рис-

ВъВЕ ДЕНИЕ

ковете, на които работниците са или могат да бъдат
изложени при работа.
Новата гранична стойност на експозицията, установена от Директива 2003/10/ЕО, е зададена като по-ниско
ниво спрямо това, което бе установено от Директива
86/188/ЕИО и посочва за компанията-работодател
приемливото ниво на шум без последствия за здравето и безопасността на работниците. От гледна точка
на експозицията на шум, рискът се увеличава при
по-високите нива на експозиция и поради това е
необходимо да се приложат пропорционални мерки
за отстраняване на този риск - така, че граничната
стойност да не бъде никога превишавана.
Новата гранична стойност на експозиция е зададена
като LEX,8h = 87dB(A) за дневно ниво на експозицията
на шум (претеглена усреднена стойност на нивото на
експозиция при осемчасов работен ден) и като ρpeak =
200 Pa за върхово звуково налягане.
Директива 86/188/ЕИО бе установила стойности LEX,8h
= 90dB(A) за лично дневно ниво на експозиция на
шум и ρpeak = 200 Pa за върхово звуково налягане.

Гранични стойности на експозицията:
LEX,8h = 87 dB(A) и ρpeak = 200 Pa

Тези стойности не трябва да бъдат превишавани при никакви обстоятелства !!!
(Член 3)

горната стойност на експозицията за предприемане
на действие, директивата задължава работодателя
да въведе и поддържа програма от технически и/или
организационни мерки, за да се намали експозицията на шум, като осигуряване на медицински прегледи
на слуха на работниците.

Ако се превиши горната стойност на
експозицията за предприемане на
действие:
LEX,8h ≥ 85 dB(A) и ρpeak ≥ 140 Pa

Работодателят трябва:
• Да състави и осъществи програма от технически и/или организационни мерки, за да се намали експозицията на шум (Член 5, параграф 2)
• Да предостави информация на работниците,
които са изложени на шум при работа, както и
обучение, свързано с рисковете, произтичащи
от експозицията на шум (Член 8)
• Да маркира с подходящи надписи и символи
работните места, в които работниците могат да
бъдат изложени на шум, превишаващ горните
стойности на експозиция за предприемане на
действие (Член 5, параграф 3)
• Да осигури на работниците прегледи на слуха
от лекари или от друго подходящо квалифицирано лице при поета отговорност от лекар, в
съответствие с националното законодателство
и/или практика (Член 10, параграф 2)

Работниците трябва да носят:

При прилагане на граничната стойност на експозицията, ефективната експозиция на работника на шум се
определя, като се взема под внимание затихването,
осигурено от личните предпазни средства за слуха,
носени от работниците.

• Лични предпазни средства за слуха там, където
експозицията на шум достига или превишава
горните стойности на експозиция за предприемане на действие (Член 6, параграф 1, буква б))

Новостта при Директива 2003/10/ЕО, в сравнение с
Директива 86/188/ЕИО е, че тя установява две стойности на експозиция за предприемане на действие:
една по-висока [LEX,8h = 85 dB(A) и ρpeak = 140 Pa]
и една по-ниска [LEX,8h = 80 dB(A) и ρpeak = 112 Pa].
Тези стойности, които могат да бъдат превишени,
предизвикват действие, без обаче да се превишава
граничната стойност на експозицията при никакви
обстоятелства. Това позволява на работодателите да
предприемат по подходящ и гъвкав начин предпазни действия за справяне с риска, дължащ се на експозицията на работниците на шум. Ако се превиши

Освен това, когато има вероятност работните места
или работниците да бъдат изложени на ниво на шума,
превишаващо горните стойности на експозиция за
предприемане на действие: LEX,8h ≥ 85 dB(A) и ρpeak ≥
140 Pa, работодателят трябва да осигури обучение и
информация за работниците по отношение на рисковете, на които те са изложени, а работните места
трябва да включват подходящи знаци за ограничаване на достъпа там, където е възможно и оправдано от
риска, както и да предложат на работниците профилактични аудиометрични прегледи.
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Когато експозицията на шум е между:

Оценка на риска:

LEX,8h = 80 и 85 dB(A) и ρpeak = 112 и 140 Pa

(Член 4)

Работодателят трябва да направи следното:

работодателят оценява и ако е необходимо
измерва нивото на шума

• работниците, които са изложени на шум при
работа, трябва да получат информация и обучение, свързано с рисковете, произтичащи от
излагането им на шум (Член 8)
• На работниците трябва да се предоставят
лични предпазни средства за слуха (Член 6,
параграф 1, буква a))
• На работниците, които са подложени на риск,
трябва да се предложат профилактични аудиометрични прегледи (Член 10, параграф 2)

Методите могат да включват вземане на представителни проби

В заключение, когато работниците са изложени
на работното си място на ниво на шум равно или
по-голямо от долните стойности на експозиция
за предприемане на действие LEX,8h ≥ 80 dB(A) и
ρ peak ≥ 112 Pa, работодателят трябва да осигури информация и обучение, съответстващо на
рисковете, произтичащи от експозицията на шум,
като предложи на работниците си профилактични
аудиометрични прегледи.

Ако се превишат долните стойности
на експозиция за предприемане на
действие :
LEX,8h ≥ 80 dB(A) и ρpeak ≥ 112 Pa

Работодателят трябва:
• Да информира работниците (Член 8)
• Да обучи работниците (Член 8)
• Да предостави на работниците лични предпазни
средства за слуха (Член 6, параграф 1, буква a))
• Да предложи на работниците, които са подложени на риск, профилактични аудиометрични
прегледи (Член 10, параграф 2)

определяне и оценка на рисковете
Новата Директива 2003/10/ЕО предвижда специални
разпоредби за определяне и оценка на рисковете
от страна на работодателите. Директива 86/188/ЕИО
не бе достатъчно ясна по тези аспекти, особено
за нивото и типа на експозиция, граничните стойности, преките и косвени ефекти върху здравето
на работниците, информацията от производителите
на съоръжения за емисиите на шум, наличието на
заместващи съоръжения, наблюдението на здравето, проблемите на взаимодействието между шума и
веществата, токсични за слуховия орган или между
шума и вибрациите, както и между шума и предупредителните звукови сигнали, предвидени за предотвратяване на инциденти и пр.
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Фактори, които трябва да бъдат отчитани:
• Ниво, тип и продължителност на експозицията
• Гранични стойности на експозицията
• Стойности на експозиция за предприемане на
действие
• Особено чувствителни рискови групи
• Взаимодействие с вещества, токсични за слуховия орган и вибрации
• Взаимодействие между шума и предупредителните звукови сигнали
• Информация за емисията на шум от съоръжения

разпоредби, насочени към избягване
или намаляване на експозицията на шум
Директива 2003/10/ЕО е много по-точна в тази област,
тъй като дава на работодателя известни симптоми,
които трябва да бъдат взети под внимание за предотвратяване или намаляване на експозицията. Тя
винаги дава предпочитание на колективните мерки
пред индивидуалните мерки за защита. Също така,
Директива 2003/10/ЕО предвижда разпоредби, според които работодателят може да вземе незабавни
мерки в случая, когато граничните стойности на експозицията са били превишени.

Мерки, насочени към избягване или
намаляване на експозицията на шум :
(Член 5)
работодателят трябва да отчете техническото
равнище и да състави и осъществи програма за
технически и/или организационни мерки

Елементи, които трябва да бъдат взети
под внимание:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Алтернативни работни методи
Избор на подходящо работно оборудване
Конструктивно решение на работното място
Информация и обучение за работниците
Технически средства за намаляване на въздушния и пренасяния по конструкциите шум
Програми за поддръжка на работното оборудване
Организация на работата
Предупредителни надписи и знаци
Осигуряване на лични предпазни средства (ЛПС)

ВъВЕ ДЕНИЕ

лични предпазни средства (лпс)
Директива 2003/10/ЕО е много ясна в този аспект.
„Ако не могат да бъдат ползвани други средства за
предотвратяване на рисковете, дължащи се на експозиция на шум“, директивата разрешава ползване
на лични предпазни средства за защита на слуха
като последно средство, с цел да се спази граничната
стойност на експозицията. Те трябва да се предоставят от работодателя на работниците и трябва да
отговарят на изискванията в Директива 89/656/ЕИО 15
и Директива 89/391/ЕИО, без да се изпада в противоречие с Директива 89/686/ЕИО, 16 отнасяща се до
основните условия за производство на ЛПС.

Лични предпазни средства:
(Член 6)
Ако не могат да бъдат ползвани други средства
за предотвратяване на рисковете, дължащи се
на експозицията на шум, работодателят трябва
да предостави на работниците си лични предпазни средства за защита на слуха.

работниците трябва да бъде предложено превантивно аудиометрично изследване когато долните стойности за предприемане на действие са превишени
[LEX,8h > 80dB(A) и ρpeak > 112 Pa].
Когато се установи явен случай на влошаване на
слуха, работниците се уведомяват и работодателят
трябва да преоцени рисковете и мерките, за да
отстрани или намали рисковете.
В отличие, Директива 86/188/ЕИО бе по-малко строга, особено по отношение на типа на медицинските
прегледи и нивата на експозиция, както и за преоценката на рисковете и мерките, които трябва да
бъдат взети.

Наблюдение на здравето:
(Член 10)
• работниците могат да се възползват от прегледи за слуха, ако експозицията превиши 85
dB(A) и/или ρpeak = 140 Pa
• работниците могат да се възползват от превантивно аудиометрично изследване, ако експозицията превиши 80 dB(A) и/или ρ peak = 112 Pa

Условия:
• Когато експозицията превиши „долните стойности за предприемане на действие“, работодателят предоставя на работниците си предпазни средства за уши
• Когато експозицията е равна или по-голяма
от „горните стойности за предприемане на
действие“, работниците трябва да носят лични
предпазни средства за защита на слуха
• Тези предпазни средства трябва да са в състояние да премахнат риска или да го намалят
колкото е възможно повече

наблюдение на здравето
Този аспект е съществен, тъй като шумът е риск, който
постепенно уврежда здравето на изложените на шум
хора. В случаите, при които експозицията превишава
стойностите за предприемане на действие, законодателят е предвидил профилактични прегледи на
отделните лица, целящи да осигурят наблюдение на
здравето и ранно диагностициране на всяка загуба
на слуха, дължаща се на шум.
Директива 2003/10/ЕО позволява на работниците да
се възползват от прегледите за слуха, изпълнявани
от лекар или друго лице с подходяща квалификация,
когато горните стойности за предприемане на действие са превишени [LEX,8h > 85dB(A) и ρpeak > 140 Pa], На
15.

Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно
минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното
място. ОВ брой L 393 от 30.12.1989 г., стр. 18.

16.

Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС) ОВ брой L 399 от 30.12.1989 г., стр. 18.

дерогации
Директива 2003/10/ЕО се отнася до всички сектори
на икономическа дейност без изключение. Въпреки
това, при изключителни обстоятелства, държавитечленки могат да допуснат изключения от разпоредбите, отнасящи се до употреба на лични предпазни
средства. Тези изключения могат да бъдат допуснати
при условие, че рисковете са сведени до минимум и
че засегнатите работници са обект на допълнително
здравно наблюдение. Тези допускания на изключения ще бъдат преразглеждани на всеки четири
години и държавите-членки трябва да изпращат на
Комисията списък на допуснатите изключения.

Дерогации:
(Член 11)
• При изключителни обстоятелства
• При сигурност, че рискът ще бъде сведен до
минимум
• При допълнително медицинско наблюдение
• Преразглеждане на всеки четири години
• Анулиране при премахване на обстоятелствата, които са ги наложили

информация за работниците, обучение,
консултации и участие
Основана на рамкова Директива 89/391/ЕИО, новата
директива е много ясна и подробна в тези глави. Тя
задължава работодателите да осигуряват информация и подходящо обучение на работниците, когато
последните са изложени на нива на шум, равни на
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или превишаващи стойностите на експозицията за
предприемане на действие. Освен това тя осигурява
консултация със и участие на работниците и/или
техни представители при оценка на рисковете, при
определяне на мерките, които трябва да се вземат
за премахване на тези рискове и при избор на лични
предпазни средства за слуха. За разлика от това,
Директива 86/188/ЕИО не се занимава с тези въпроси.
Обучението е съществен елемент, с оглед на прилагането и съответствието с това законодателство и за
осигуряване на адекватна защита на работниците докато са на работа. Освен това е изключително важно
работниците да оценяват съображенията и да разбират
необходимостта от специфичните контролни действия,
както и защо са били избрани определени мерки. По
отношение на ЛПС е важно не само да бъдат осигурени
и носени правилни и подходящи ЛПС, но и работниците
да знаят основанията и начина за носене на ЛПС, за да
постигнат най-добра защита. Обучението за ползване
и носене на ЛПС от отделните лица е съществено и
ако не бъде проведено, може да доведе до чувство на
удовлетвореност и/или предположението, че е достигнато нивото на защита, което в действителност може
да не е така (например ако ЛПС не се носят или ползват
правилно).

(Член 14)
„Да помогне на работниците и работодателите
в музикалните и развлекателните отрасли да
спазят своите задължения“

Приложението е забавено с две години:
15.02.2008 г.

транспониране
Държавите-членки трябва да въведат в сила законите, регламентите и административните наредби, необходими за привеждане в съответствие с
Директива 2003/10/ЕО, преди 15 февруари 2006 г.
За да се отчетат конкретните обстоятелства, Директива
2003/10/ЕО приема, че при прилагане на разпоредбите на член 7 "Гранична експозиция" за персонала на
морските кораби, държавите-членки могат да забавят транспонирането с допълнителни пет години, т.е.
до 15 февруари 2011.

Информация за работниците, обучение, консултации и участие :

Транспониране:

(Членове 8 и 9)

(Член 17)

• По природата на шума
• По предприетите мерки
• По граничните стойности на експозицията и
стойностите на експозиция за предприемане
на действие
• По резултатите от оценка на риска
• По правилната употреба на предпазните средства за защита на слуха
• По условията на медицинския надзор
• По избора на предпазните средства за защита
на слуха и пр.

15.02.2006

Кодекс за поведение
В сравнение с Директива 86/188/ЕИО и вземайки под
внимание специфичната природа на музикалните
и развлекателните отрасли, Директива 2003/10/ЕО
изисква от държавите-членки да съставят кодекс за
поведение, за да помогнат на работниците и работодателите в тези сектори да спазят задълженията,
които ги засягат. За да позволят въвеждането на
кодекса за поведение в този конкретен сектор, държавите-членки прибягват до преходен период от две
години, тоест до 15 февруари 2008 г.
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Кодекс за поведение:

„За да се съобразят със специфичните условия,
държавите-членки могат, ако са налице условия
за това, да разполагат с допълнителен срок от
пет години, считано от 15 февруари 2006 г., т. е.
от един общ срок от осем години, за да приложат разпоредбите на член 7 по отношение
екипажа на морските кораби.“

15.02.2011
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разпоредби

директива за шума 86/188/еио

нова директива за шума 2003/10/ео

намаляване на риска

До най-ниското ниво, разумно постижимо
практически

Премахнат при източника или намален до
минимум

оценка и, когато е необходимо, измерване на
експозицията

Където има шум

Където работниците са или могат да бъдат
изложени на риск, дължащ се на шум

период на оценка

работен ден

работен ден или една седмица

информация и обучение на работниците и
представителите

Над 85 dB(A) дневна експозиция и 140 dB върхово ниво

Над 80 dB(A) дневна/седмична експозиция и
135 dB(C) върхово ниво

наблюдение на здравето

Добра практика при и над 90 dB(A)

редовно изложени на или над 85 dB(A) дневна
експозиция или 137 dB(C) върхово ниво

право на работниците
на проверка на слуха
/ аудиометрични прегледи

Над 85 dB(A) дневна експозиция и 140 dB върхово ниво

Над 85 dB(A) дневна/седмична експозиция и
137 dB(C) върхово ниво. Да са предоставени
при 80 dB(A) и 112 Pa при установен риск

достъпност на защитата
на слуха

Над 85 dB(A) дневна експозиция и 140 dB върхово ниво

Над 80 dB(A) дневна/седмична експозиция и
135 dB(C) върхово ниво

защитните средства за
слуха трябва да бъдат
носени

Над 90 dB(A) дневна експозиция и 140 dB върхово ниво

При и над 85 dB(A) дневна / седмична експозиция и 137 dB(C) върхово ниво; Ползване на
предпазни средства за премахване на риска
или намаляване до минимум

граница на експозиция

——

87 dB(A) дневна / седмична експозиция и 140
dB(C) върхово ниво при ушите.

програма за контролни
мерки

Над 90 dB(A) дневна експозиция и 140 dB върхово ниво

Над 85 dB(A) дневна експозиция и 137 dB(C)
върхово ниво.

ограничаване на зоните, поставяне на табели
и контролиране на достъпа

Където е разумно приложимо над 90 dB(A)
дневна експозиция и 140 dB върхово ниво

Над 85 dB(A) дневна/седмична експозиция и
137 dB(C) върхово ниво.

представители на
работниците да получават информация

Над 85 dB(A) дневна експозиция и 140 dB
върхово ниво (оценки) Над 90 dB(A) дневна
експозиция и 140 dB върхово ниво (програми
за мерки)

Позоваване на Директива 89/391/ЕИО

дерогации

Усреднена седмична експозиция;
От ползване на предпазители за слуха при
риск за здравето и безопасността

От ползване на предпазители за слуха при
риск за здравето и безопасността

преходни периоди

——

Допълнителен преходен период за секторите
на корабоплаването и за музикалните и развлекателните отрасли

неприлагане

Морски и въздушен транспорт

Конфликт с дейностите на обществените
служби

Таблица 0.1 Сравнение на предишната Директива за шума с Директивата за физически агенти (шум)
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КАК ДА ЧЕТЕМ ръКОВОДСТВОТО?
• ръководството е разделено на 9 глави, в които можете да правите справки поотделно,
според интересуващата ви тема;
• Всяка глава е разделена на номерирани параграфи, поясняващи конкретен въпрос,
така че можете лесно да намерите всяка единица информация;
• Във всеки параграф главните теми са отпечатани с удебелен шрифт и са последвани
от списък с коментари и съвети. Те са илюстрирани с примери от съответния отрасъл.
След повечето параграфи има пояснителни илюстрации;
•

Ако ви е нужна по-подробна информация, в края на параграфа, в каре след логотипа (символ на микроскоп) ще намерите текст в курсив с допълнителни технически подробности;

• Главите започват с обзорен преглед на изискванията на съответните директиви;
• В глава 4 ще намерите специфична информация по методите за намаляване на шума.
Тези методи са изложени със следните подробности:
– Метод и пояснение: как работи той?
– Необходими предпазни мерки за получаване на успешен резултат
• Можете да намерите информация по специфични теми, ползвайки два текстови списъка:
– списък с ключови думи и препратки към съответните глави на ръководството, в
които те са пояснени
– тълковен речник, който съдържа кратки и опростени дефиниции на общи технически термини
В края на ръководството е даден списък на съкращенията.
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ЗАщО ТряБВА ДА СЕ НАМАЛИ ЕКСПОЗИцИяТА НА шУМ?
Дори без да се вземе под внимание регулиращият
аспект, би било логично да се направи опит за избягване на риска от шума, както и всеки друг риск за
здравето, особено след като предизвиканата от шум
глухота е една от най-широко разпространените професионални болести в Европа. Намаляването на шума
на работното място обаче не само е свързано с усилия, но и изисква известно модифициране на работните практики и подходи, затова срещаме съпротива.
Освен това рискът не е така очевиден, тъй като глухотата обикновено се развива бавно и дори работниците, които са най-вече изложени на риск, не желаят да
променят своите навици. Това е причината, поради
която е важно да се изтъкнат многократно опасностите от експозицията на шум на работното място пред
ръководните лица и засегнатите работници.

експозиция на шум с високи нива
• Предизвиква необратима глухота. Как ще засегне
това професионалния живот на работниците; как
ще се справят те с последствията в техния личен
живот?
• Пречи на концентрацията, намалявайки производителността
• Създава стрес, намалявайки способността за разсъждаване
• Застрашава безопасността поради затруднено
чуване на предупредителните звукови сигнали
• Поражда недобър образ на компанията, особено в
потенциалните кандидати за работа и в обществото
• Затруднява словесното общуване между работниците и служителите
С оглед на тези проблеми, Таблица 02 съдържа някои
отговори на обичайните реакции на работниците.
При справяне с този проблем, работниците и служителите и техните представители трябва да бъдат информирани и ангажирани при намиране на решение.
Тясно свързан с въпроса за защитата от шума е
въпросът за границите на експозиция; каквито и
мерки да са взети, известен шум винаги ще остане.
Какво е приемливото ниво за този шум?
Европейската Директива 2003/10/ЕО създава задължения, свързани със стойностите за предприемане
на действие и граничните стойности (вижте Глава 9
за "Обзорен преглед на регламента на ЕС за шума").
Тези стойности за предприемане на действие и гранични стойности могат да бъдат намалени при транспониране в националните регламенти.

Стойностите на експозицията за предприемане на
действие и граничните стойности на експозицията
са дефинирани във връзка с риска от нараняване, и
работодателят трябва да се стреми да постигне пониски нива. В специфични случаи са възможни ситуации, при които типът на работа изисква по-ниски
нива, за да се осигури концентрация, да се намали
стресът и да се повиши ефективността например в
офиси, цехове с прецизни манипулации, клинични
лаборатории, изследователски центрове и пр.
Както бе споменато по-горе, шумът може да създаде
стрес и да намали концентрацията, намалявайки способностите и производителността на работниците.
Затова усилията на работодателя за намаляване на
шума са в негов собствен интерес.

„Контролът на шума е толкова важен,
защото човек не може да изключи слуха
си така, както може да затвори очите си“
аргумент за съпротива

отговор

Не се нуждая от никаква
защита. Свикнал(а) съм с
шума

„Свикнали сте с шума“ или
постепенно оглушавате и
поради това сте по-нечувствителни към шума?

Когато шумът бъде намален,
няма да усещам как работи
моето оборудване

Това е просто въпрос на
навик: вие ще „научите“ и
новите звуци на вашето оборудване

Носенето на лични предпазни средства за защита на
слуха (ЛПСЗС) ме дразни: те
пораждат клаустрофобия у
мен и това ме напряга; освен
това си пречат с другите
предпазни средства.

Съществуват много видове
ЛПСЗС: опитайте се да намерите най-подходящите и
удобни.

Средствата за намаляване на
шума ми пречат да работя с
моите машини

Тези средства са за вашата
собствена защита. Имате ли
идеи как да се подобри работата с машината?

работя тук от дълго време и
още не съм оглушал(а)

Глухотата настъпва бавно
и е трудно да приемем, че
губим слуха си. Правите ли
си редовни аудиометрични
изследвания?

Е, ако оглушея, ще нося слухов апарат

Не забравяйте, че глухотата
е необратима и че слуховият
апарат само подчертава загубата на слуха ви

Таблица 0.2 Някои реакции на съпротива на работниците срещу прилагането на средства за защита на слуха и съответните отговори
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КАК ДА НАМЕрИМ ИНфОрМАцИя В ръКОВОДСТВОТО ?

метод 1: информация за това как да се намали експозицията на шум

Принципи на акустиката: Глава 1

Какво е шум?

Измерване, оценка на риска: Глава 2

Оценяване на риска

Задължения на работодателя за
защита на работниците срещу рискове от шум

Изисквания на ЕС: Глава 9
Рискове за здравето: Глава 7

Предвиждане на проблема
(оформление на цеха)

Оформление на работното място: Глава 3
Избор на тихо оборудване: Глава 6
Предвиждане на експозицията на шум: Глава 3
Първи прегледи: Приложение - Библиография

Специфични ситуации

Музикални и развлекателните отрасли: Глава 8
Работници, подложени на риск: Глава 7
Многократни експозиции: Глава 7

Процедура за определяне и оценка
на риска: Глава 2

Преоценка на риска след прилагане
на контрол върху шума

Контрол върху шума

Придаване на приоритет
на колективните мерки
за защита

Как да се намали експозицията
на шум: Глава 4

Като последна
възможност, ползване
на ЛПС

Характеристики и избор на
лични предпазни средства
(ЛПС): Глава 5

Осигуряване на медицинско наблюдение
Прилагане на наблюдение на здравето: Глава 7
Изисквания на ЕС: Глава 9
Прилагане на периодични проверки
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ВъВЕ ДЕНИЕ

метод 2: информация за това как да се изпълняват изискванията на директивата
Диаграмата обобщава действията, изисквани от Директива 2003/10/ЕО
Следващата тук диаграма обобщава действията, изисквани от директивата, за намаляване на риска от шума и
илюстрира как всяко действие води до следващото. Информацията на следващата страница дава съответните
членове на директивата и главите на ръководството, в които е дадена допълнителна информация.

Вземете под внимание рисковете, както са дефинирани от
директивата, според стойностите на експозиция за предприемане
на действие и граничните стойности на експозицията

Намалете експозицията на шум на тези, които са изложени на
риск, чрез технически и организационни промени

Ако рискът остава, ползвайте предпазители за
слуха, за да се отстрани риска

Предотвратете всички експозиции над
граничните стойности

Осведомете работниците и ги
ангажирайте да участват

Позволете участие на работниците през целия процес

Оценете личната експозиция там където работниците
са или могат да бъдат изложени на риск

Осигурете информиране и обучение на работниците при или над
долните стойности на експозиция за предприемане на действие

Осигурете медицинско наблюдение над долните стойности на
експозиция за предприемане на действие
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ВъВЕДЕНИЕ

метод 3: информация за това как да се спазят изискванията на директивата
директива 2003/10/ео, членове и съответни справки в ръководството
Вижте Глава 9 за обзорен преглед на главните изисквания на директивата и съответните регламенти, както
и Глава 1 за основни ориентири при разбирането на термините и науката за акустиката и контрола върху
шума.
За специфични сведения за музикалните и развлекателните отрасли, вижте Глава 8.
Член и основни теми

глава в
ръководството

Член 3: гранични стойности на експозицията и стойности на експозиция за предприемане на действие
• Директива – дневни и върхови стойности на експозиция за предприемане на действие и гранични стойности на експозицията
• Основни положения - термини за описване на риска от загуба на слуха

Гл. 2.0
Гл. 1.6 и 7.5

•
•
•
•

Директива – изисквания за оценка на шума
Основни положения - параметри за описване на звука
Основни положения - термини за оценка на риска от загуба на слуха
Определяне и процедура за оценка на риска
– Изчисления на нивото на експозиция на звук нивото на експозиция на звук
– Планиране и извършване на измервания на нивото на експозиция на звук
– Изчисляване на експозицията на шум

Гл. 2.0 и 2.1
Гл. 1.3
Гл. 1.6
Гл. 2
Гл. 2.3
Гл. 2.4 и 2.5
Гл. 2.7

Член 5 разпоредби, целящи избягване или намаляване на експозицията
• Директива – задължения на работодателите и работниците
• Основни положения - произвеждане и разпространение на звука
– Методи за намаляване на шума
– Избягване на прекален шум
– Намаляване на шума при източника
– Намаляване на предаването на шум по въздуха
– Намаляване на предаването на шум през твърдо тяло
– Описване на закупено решение
• Оформление на работните места
• Избор на тихо оборудване

Гл. 4.1
Гл. 1.5
Гл. 4
Гл. 4.2 и 4.3 и 4.4
Гл. 4.5
Гл. 4.6
Гл. 4.7
Гл. 4.8
Гл. 3
Гл. 6

Член 6 лична защита
• Директива за ползването на лични предпазни средства (ЛПС)
• Характеристики и избор на лични предпазни средства (ЛПС)
– Информация за работодателите и служителите

Гл. 5.1
Гл. 5
Гл. 5.7

Член 7 ограничаване на експозицията
• Директива – задължения на работодателите

Въведение

Член 8 информиране и обучение на работниците
• Директива – информиране, обучение и консултиране на работниците

Въведение

Член 10 наблюдение на здравето
• Директива – медицински надзор
• Увреждане на слуха
– Увреждане на слуха от шум
– Увреждане на слуха от химически агенти
– Симптоми на увреждането на слуха
– Аудиометрични прегледи
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Гл. 7.1
Гл. 7
Гл. 7.3
Гл. 7.4
Гл. 7.5 и 7.6
Гл. 7.7

Член 9 Консултиране и участие на работниците - вижте глава 2.8

Член 4 определяне и оценка на рисковете

•

•

глаВа 1:
принципи на акустиката
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ГЛАВА 1: ПрИНцИПИ НА АКУС ТИКАТА

1. ВъВЕДЕНИЕ

Процесът за създаване на звук може да бъде показан с примера с гонг (Фигура 1.1).

Акустика е науката за звука.

• Повърхността на гонг, който е бил ударен, започва
да трепти, като се движи напред и назад (компонентите или капаците на различни промишлени
машини могат да трептят по подобен начин).

• Звукът е един от основните елементи, съставящи
жизнената среда на човек.
• шумът е специфичен тип звук и се асоциира найвече с промишлени процеси. Той е един от главните рискове, съществуващи в работната среда.
• Звуците и шумовете са това, което чуваме, така
че можем да ги определим интуитивно, без да се
замисляме за физическата им природа.
Следващата точка включва пояснения на
някои термини, които се използват за описване на акустичните явления, както и отговори
на следните въпроси.
• Какво всъщност е звук?
• Какви параметри го описват?
• Каква е разликата между звук и шум?

2. ЗВУК И шУМ
2.1. звук
Звук е трептене на въздушни частици, разпространяващо се като звукова (или акустична) вълна
във въздуха. Пространството, в което се разпространява звуковата вълна, се нарича звуково поле.
• Звук възниква когато въздушните частици бъдат приведени в трептене.
• Източниците на тези трептения, т.е. звуковите
източници могат да бъдат трептящи обекти, машини, въздушни потоци или удари.

Повърхност,
движеща се напред

Области със сгъстен въздух

фигура 1.1 Гонгът и трептенето на неговата повърхност

• Когато повърхността на гонга се движи напред, тя
изтласква въздушните частици напред и увеличава
локално плътността на въздуха (фигура 1.2).
• Когато се движи назад, тя издърпва въздушните
частици със себе си и намалява локално плътността на въздуха (разрежда го) (фигура 1.2).
• Движещите се въздушни частици започват да трептят възвратно-постъпателно по същия начин както
повърхността. Тези трептения се предават на все
по-отдалечени въздушни частици и по този начин
се произвежда звук. Това е явление, подобно на
онова, което можем да наблюдаваме по повърхността на спокойна вода, когато в нея е хвърлен
камък. Обектът привежда водните частици в движение и поражда вълна.
• разпространяващите се трептения на въздушни
частици се наричат звукова вълна.
• Скоростта, с която трептенията на въздушните
частици се разпространяват във въздуха, се нарича „скорост на звука“ и е равна на 340 m/s (метра
в секунда). Това означава, че за 1 секунда звукът
изминава разстояние 340 метра, когато се разпространява във въздух.

Движение на въздушните частици

Посока на разпространение на звука
Повърхност,
движеща се назад

фигура 1.2 Произвеждане на звук
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Области с разреден въздух

ГЛАВА 1: ПрИНцИПИ НА АКУС ТИКАТА

Примери:
Ако стоим на 340 метра от съоръжение, произвеждащо звук, можем да чуем съоръжението една секунда
след като то бъде включено.
Най-обичайното явление, позволяващо лесно
наблюдение на скоростта на звука, е атмосферният
електрически разряд (мълния). Светлината се движи
почти милион пъти по-бързо от звука, затова ние
виждаме първо мълнията и няколко секунди по-късно чуваме гърма. Ако чуем гръм три секунди след
като сме видели мълнията, е лесно да пресметнем,
че електрическият разряд е настъпил на разстояние
около 1 километър (3 X 340 m).

• Ударните шумове са импулсни шумове, породени от сблъскващи се обекти.

Примери:
спукване на балон, удари с чук, удари на щамповъчна
преса и изстрели.

2.2. шум

фигура 1.4 Импулсни шумове

Шумът е нежелан звук

2.3. разпространение във въздух, течност
и други среди

• Често хората асоциират шума със силни звуци,
които могат да повредят техния слух, така че, ако
отчетем неговите възможни въздействия върху
здравето, можем да дефинираме шума като силен
звук, способен да увреди слуха.
• Силните звуци не винаги се възприемат като шум,
въпреки че могат да засегнат здравето на човек, например силната музика по време на концерт. Обратно, в
някои ситуации дори някои не много силни или потенциално безвредни звуци могат да бъдат възприети
като шум. Такива звуци могат да затруднят концентрацията при работа, изискваща умствена ангажираност,
като четене, писане и словесно общуване.
• шумът е в голяма степен субективно понятие и
може да бъде дефиниран като всеки звук, нежелан в
конкретния момент.
• Всеки тип шум е звук, докато не всеки звук е шум.
Тези два термина, обаче, ще бъдат използвани взаимозаменяемо по-нататък в тази глава.

Звуците, които са акустични вълни, се разпространяват не само във въздуха, но и в други еластични среди като вода, бетон и стомана.
• Звукът, разпространяващ се във въздуха, се нарича
въздушен звук
• Звукът, разпространяващ се в твърдо тяло, се нарича звук, пренасян по конструкциите
• Звукът, разпространяващ се в течност, се нарича
звук в течност
Източниците на звук могат следователно да
бъдат с различна природа (въздух, течност или
твърда материя) и действията по намаляване на
шума ще бъдат различни в зависимост от природата на източника на звук.
• Източниците на звук с газова природа могат да са
изпускания на газове, експлозии и пр.
• Източниците на звук с течна природа са породени
от движения на течност в тръби, водопади и пр.
• Източниците на звук при твърдите тела са свързани главно с механични взаимодействия: зъбчати
предавки, лостове, чукове и пр.

фигура 1.3 шумът е субективно понятие. Звуците, които са музика за
едни, могат да са шум за други, дори да не са твърде силни.

Импулсният или ударният шум е силен шум,
настъпващ внезапно
• Импулсните или ударни шумове не траят по-дълго от
една секунда и са последвани от период на тишина.
• различни типове удари или взривове пораждат
импулсни шумове.

фигура 1.5 различни видове шум

Скоростта на звука, разпространяващ се
в твърд обект, е по-висока от скоростта
на звука, разпространяващ се във въздух.
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Пример:
Скоростта на звука в бетон е 3800 m/s; в стомана е
5100 m/s.

3. ОСНОВНИ ПАрАМЕТрИ,
ИЗПОЛЗВАНИ ЗА
ОПИСВАНЕ НА ЗВУКА

• Чуваемите звуци могат да бъдат разделени на:
– Звуци с ниска честота, възприемани като бас
(фигура 1.6).
– Звуци с висока честота, възприемани като
сопрано (фигура 1.7).

Пример:
Басов мъжки глас и звукът, издаван от дизелов двигател или силов трансформатор, са нискочестотни
звуци. женски сопранов глас, бръмченето на комар
или свистенето на врящ чайник, са все високочестотни звуци.

3.1. Честота
Честота е броят на циклите на периодично движение за една секунда.
• Трептенията на обектите и движението на въздуха
могат да бъдат с различен брой цикли в секунда
• Честотата изразява броя на циклите на трептенето,
изпълнени за една секунда. Честотата, отбелязвана
със символа „f“, се измерва в херци (Hz)
• Колкото по-бързо трептят частиците, толкова повисока е честотата на тези трептения, измерена в
Hz
• Единицата за честота, която е хиляда пъти по-голяма от един херц, е kHz (килохерц), т.е. 1000 Hz = 1
kHz

Пример:
Честота един херц (f = 1 Hz) означава, че при
трептенето си обектът извършва едно възвратнопостъпателно движение за една секунда; честота
100 Hz означава, че при трептенето си разглежданата частица извършва 100 движения напредназад за една секунда.
Звуците, които могат да бъдат чути от хората, се наричат чуваеми звуци.
• Чуваемите звуци са с честоти в диапазона 20 Hz –
20 kHz.
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фигура 1.6 Нискочестотни звуци

фигура 1.7 Високочестотни звуци

3.2. инфразвук и ултразвук
Звук в честотния диапазон под 20 Hz се нарича
инфразвук. Звук в честотния диапазон над 20 000
Hz се нарича ултразвук (Фигура 1.8).
• Инфразвукът и ултразвукът са недоловими за
слуха.
• Въпреки че са недоловими за човешкото ухо, звуците в тези честотни диапазони могат неблагоприятно да засегнат човешкото тяло, причинявайки
главоболие, умора и пр.
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Силов трансформатор
Шлайфмашина
Комар

Дизелов двигател
Ултразвукова почистваща машина

Земетресение

Ултразвук

Чуваем звук

Инфразвук

Честота
фигура 1.8 Звукови диапазони по честотната скала

3.3. звуково налягане
Звуковото налягане „p“ (или акустично налягане) е изменение на налягането спрямо атмосферното налягане, което се разпространява във
въздуха като вълна.
• В околния въздух съществува определено налягане, познато като атмосферно налягане. Неговата
стойност се оповестява ежедневно в прогнозите за
времето, излъчвани от електронните медии.
• Когато звукът се движи във въздуха (фигура 1.9),
той създава редуващи се области с повишено и
понижено въздушно налягане. Това означава, че в
местата, където плътността на въздуха е повишена, въздушното налягане ще е малко по-високо от
атмосферното налягане. От друга страна, в местата,
където плътността на въздуха е понижена (въздухът
е локално разреден), въздушното налягане ще е
малко по-ниско от атмосферното налягане. Така че
при преминаване на звука през въздуха, настъпват
малки изменения на въздушното налягане.
• Слабото изменение на въздушното налягане, причинено от преминаващия звук, се нарича звуково
налягане и се означава със символа „p“.
• Единицата за звуково (акустично) налягане е паскалът [Pa].

Повърхност,
движеща се напред

Области със сгъстен въздух

• Човешкото ухо реагира на звуковото налягане и
поради това ние чуваме звуци.
• По-силни трептения от източника на звук създават
по-високо звуково налягане. Звуците с по-високо
звуково налягане са по-силни.

Примери:
Звуково налягане на някои звуци: шепот – 0,0003
Pa; хладилник – 0,005 Pa; разговор – 0,01 Pa; прахосмукачка – 0,05 Pa; циркуляр – 5 Pa; пневматичен
къртач – 10 Pa; излитащ самолет (в близост) – 30 Pa.
Атмосферно налягане – 101 300 Pa.

3.4. ниво на звуковото налягане и децибел
Нивото на звуковото налягане (НЗН) е десетичен
логаритъм от звуковото налягане за конкретен
звук, разделено на праговото звуково налягане
(за прага на чуване при 1 kHz). То се означава с „Lp“
и се изразява в децибели [dB]. Праговото (нулевото ниво на)звуково налягане е равно на 20 mPa
(микропаскала).
• При честота 1000 Hz, най-тихият звук, доловим от
човек с нормален слух, е със звуково налягане

Движение на въздушните частици

Налягане

Звуково налягане

Атмосферно налягане

фигура 1.9 Звуково налягане
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•

•

•
•

20 µPa, т.е. 0,00002 Pa. Обратно, най-силният звук,
който човек с нормален слух може да понесе, е със
звуково налягане приблизително 20 Pa (звук с толкова високо звуково налягане се възприема като
болезнен за ушите).
Звуковите налягания на най-силните звуци, поносими за хората, са милион пъти по-големи от тези
на най-тихите звуци, доловими от слуха (фигура
1.10). шумът, произведен от някои съоръжения, е
със звуково налягане, което значително надвишава
стойността, при която настъпва увреждане на слуха
при хората, например изстрел от голямокалибрено
оръдие - 1000 Pa.
Този широк диапазон от звуково налягане доведе
до въвеждането на подходяща мерна единица за
звуково налягане. Изразена в децибели [dB], тя е
логаритмична стойност, наречена ниво на звуковото налягане (НЗН) и ни показва колко пъти звуковото налягане превишава праговата стойност на
чуване 20µPa.
За звуково налягане 20 µPa, нивото на звуковото
налягане е 0 dB.
Нивото на звуковото налягане е свързано със звуковата енергия. Когато звуковата енергия или продължителността на експозицията се удвои, нивото на
звуковото налягане се увеличава с 3 dB и обратно.

Звуково налягане

Ниво на звуковото налягане

• Когато нивото на звуковото налягане нарасне или
намалее с 10 dB, звукът обикновено се възприема
съответно двойно по-силен или по-слаб, но +/- 10
dB означава 10-кратно увеличение или намаление
на опасността за слуха!
• Човек с нормален слух може да различи приблизително 1 – 3 dB промяна в нивото на звуковото налягане (в зависимост от честотата на звука и нивото на
звуковото налягане).

3.5. звукова мощност и ниво на звуковата мощност
Звукова мощност (P) е количеството енергия,
излъчена от източник на звук за определен период от време (т.е. в течение на една секунда).
Звуковата мощност се изразява във ватове (W).
• Звуковата мощност е един от основните параметри, използвани за описване на даден източник
на звук, тъй като не се променя в зависимост от
средата на източника на звук.
• Изхождайки от звуковата мощност, обикновено е
възможно да се установи нивото на звуковото налягане в избрано място близо до източник на шум.

Примери:
Източници на звук и техните звукови мощности:
шепот на мъж – 0,0000001 W; музикален оркестър – 5
W; реактивен самолет – 100 000 W.
Поради широкия диапазон от стойности на звуковата мощност при различни източници на
звук, нивото на звуковата мощност (Lw) обикновено се посочва в децибели (подобно на нивото на
звуковото налягане).
• Праговата стойност за нивото на звуковата мощност е P0 = 10 – 12 W = 0,000000000001 W.

Разговор

Според клаузите на Директива 98/37/EC* ,
от производителите на машини или
съоръжения в някои случаи се изисква да
определят звуковата мощност и да
посочат тази информация в техните
ръководства за експлоатация.
*

Директива 98/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
22 юни 1998 г., относно сближаване на законодателствата на
държавите-членки по отношение на машините, ОВ брой L207
от 23.7.1998 г., стр. 1.

Шепот

фигура 1.10 Сравнение на звуковите налягания и нивата на звуково налягане за различни звуци
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3.6. събиране на нива на звуково налягане
Децибелът е логаритмична мерна единица и
затова нивото на звуковото налягане на шума,
произведен от множество различни източници
на звук, не може да бъде изчислено чрез просто
аритметично събиране на нивата на звуковото
налягане на шумовете, произведени поотделно
от всеки източник на звук. (Фигура 1.11.a).
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Примери:
Машина създава шум с ниво на звуковото налягане
80 dB. Ако поставим друга подобна машина до нея,
какво ще бъде нивото на звуковото налягане на
шума, породен едновременно от двете машини?

фигура 1.11.a Събиране на нива на звуковото налягане

Какво ще е нивото на звуковото налягане на шума,
създаден от десет подобни машини, работещи едновременно? (фигура 1.11.b)

• Стъпка 1 – Изчислете разликата между двете индивидуални нива на звуковото налягане на машините.
• Стъпка 2 – Добавете получената стойност към повисокото от двете нива, изразено в децибели.
Числова разлика
между две нива на
шум [dB(A)]

стойност, която се
добавя към по-високото от двете нива на
шум[dB или dB(A)]

0

3.0

1

2.5

2

2.1

3

1.8

4

1.5

5

1.2

6

1.0

7

0.8

8

0.6

9

0.5

10

0.4

Таблица 1.1 Данни за изчисляване на комбинирано ниво на звуковото
налягане

фигура 1.11.b Събиране на нива на звуковото налягане

До машината, създаваща шум с ниво на звуковото
налягане 80 dB, поставяме машина, създаваща шум с
ниво на звуковото налягане 60 dB. Какво е нивото на
звуковото налягане на създадения комбиниран шум?
(фигура 1.11.c)

• Когато разликата в нивата на звуковото налягане
надвишава 10 dB, събирането им може да отпадне,
а като комбинирано ниво на звуковото налягане
се взема по-високото от двете нива на шум.

4. ЧЕСТОТЕН АНАЛИЗ НА
ЗВУКА
4.1. тон и акустичен спектър

фигура 1.11.c Събиране на нива на звуковото налягане

По-шумната машина е тази, която определя нивото
на звуковото налягане на резултатния шум, създаден
от двете машини. Ако разликата в нивото на звуковото налягане на машините надвишава 10 dB, можем
да считаме, че резултантното ниво на звуковото
налягане е равно на нивото на звуковото налягане на
по-шумната машина.
Опростеният метод, показан по-долу, може да
бъде използван за изчисляване на комбинираното
ниво на звуковото налягане от два източника.

Звукът, създаден от синусоидално трептене,
се нарича чист тон или просто тон. Акустичен
спектър е разпределението на звуковите налягания или интензитети, измерени като функция
от честотата.
• Чистите тонове могат да бъдат показани като графична зависимост, за която хоризонталната ос
представя честотата, а вертикалната ос представя
нивото на звуковото налягане (фигура 1.12). Този
тип графична крива се нарича звуков спектър.
• В реални условия рядко могат да бъдат открити
чисти тонове. Звуците, които ни заобикалят, обикновено се състоят от множество различни смесени
тонове.
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Звуково
налягане p

Сигнал 3000 Hz

Сигнал 1000 Hz

Звуково
налягане p

Звуково
налягане -p

Звуково
налягане -p
Време t [s]

НЗН [dB]

НЗН [dB]

Време t [s]

Честота [Hz]

Честота [Hz]
фигура 1.12 Времедиаграми на чисти тонове и техните честотни спектри

Примери:

Звуково
налягане -p
Време t [s]

НЗН [dB]

3 чисти тона

Звуково
налягане p

Звуково
налягане p

Сумарен сигнал

Честота [Hz]

Звуково
налягане -p
Време t [s]
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форма на сигнала на звук във функция от времето и
честотен спектър на периодичен звук, съставен от
три чисти тона (100 Hz, 200 Hz и 300 Hz).

Сложен непериодичен сигнал с характер на шум

Звуково
налягане p

• Анализът на спектъра на шума може да бъде проведен при различни нива на точност.
• Обикновено не е необходимо да се измерва поотделно нивото на звуковото налягане за всяка честота. Достатъчно е измерването на нивото на звуковото налягане в определени честотни ленти.

4.2. октавни и терцоктавни честотни ленти
Октавна честотна лента (октава) е тази, чиято
горна честота е два пъти по-висока от долната
честота. Всяка октавна лента е разделена на
три терцоктавни ленти (по 1/3 октава).

Звуково
налягане - p

НЗН [dB]

Време t [s]

• Съгласно приетите международни стандарти,
честотният диапазон на чуваемите звуци може да
бъде разделен на десет октавни ленти.
• Октавните и терцоктавните ленти най-често се означават с техните средни (средногеометрични) честоти
(вижте EN ISO 266:2003 – Акустика – Стандартизирани
честоти). Стандартизирани са следните средногеометрични честоти на октавните ленти :
31,5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4
kHz, 8 kHz и 16 kHz.

Пример:
Октавна
1/3 октава

1/3 октава

1/3 октава

Честота [Hz]

форма на сигнала на шум във функция от времето и неговият непрекъснат честотен спектър
Честота

Звуково налягане

фигура 1.14 Октавна лента със средногеометрична честота 500 Hz и три
терцоктавни ленти със средногеометрични честоти 400 Hz, 500 Hz и 630 Hz

• Звуков спектър, базиран на октавна лента, се нарича октавен спектър, а спектър, базиран на терцоктавна лента, се нарича терцоктавен спектър.
• Анализ на спектъра на шума може да бъде проведен и с използване на честотни ленти, по-тесни от
терцоктава.
Честота [Hz]

Физическите свойства на материалите и структурите по отношение на звука (изолиране, поглъщане, приглушаване и пр. - вижте глава 4 „Как
да намалим въздействието на шума?“) зависят
от честотата на шума. Поради това, първата
стъпка за намаляване на шума е да се измери и
оцени неговия честотен спектър.
• Познаването на честотния спектър позволява избор
на решения, които ще са най-ефективни за определен шум.

Пример:

НЗН [dB]

фигура 1.13 Спектър на шума от голям силов трансформатор

Честота [Hz]

фигура 1.15 Октавен спектър
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5. ПрОИЗВЕжДАНЕ И
рАЗПрОСТрАНЕНИЕ НА
ЗВУКА

• Имисията обикновено се изразява количествено с
ниво на звуковото налягане.

Примери:

5.1. излъчване, емисия и имисия
Когато шумно съоръжение произвежда звук, казваме, че то излъчва звукова енергия. Звукът,
излъчен по този начин, се нарича емисия.
• Излъчването е преобразуване на енергията на
трептенията при източника на звук в звукова енергия
• Емисия е количеството на звука, излъчен само от
даден източник
• Емисията на шум може да бъде изразена количествено чрез нивото на звуковата мощност или чрез
нивото на звуковото налягане.

Емисия
Излъчване

Излъчване

фигура 1.16 Излъчване и емисия

Нивото на звуковата мощност е една от
двете допълнителни величини, използвани за описване на емисията на звук от
машини и съоръжения. Другата величина е
излъченото ниво на звуковото налягане в
определена позиция. Методите за определяне на излъченото ниво на звуковото
налягане на работните места и на други
определени позиции са дадени в международните стандарти, серии ISO 11200
до ISO 11204. Тези стандарти определят
емисията като разпространяващ се във
въздуха звук, излъчен от точно определен източник на шум (например машина,
работеща в изпитвателен режим) при
определени работни и монтажни условия.
Имисия е количеството звук, постъпващо в
дадена точка на измерване (например на работно място, в микрофон или човешко ухо - Фигура
1.17), включително от различни източници и от
отражения в помещението.
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фигура 1.17 Имисия на звук

5.2. насоченост
Насоченост е способността за излъчване на звук
в определени посоки.
• Количеството звукова енергия, излъчена от източник на звук, може да е различно в различните
посоки
• Когато шумно съоръжение излъчва повече звукова енергия в конкретна посока, това означава, че
нивото на звуковото налягане ще бъде по-високо в
тази посока, отколкото в другите посоки

Пример:
Когато вървите около свирещо радио, музиката се
чува по-силно пред него, отколкото отстрани и е значително по-силна пред него, отколкото зад него.
• Диаграмата на насоченост за източник на звук може
да бъде установена чрез измерване на нивата на
звуковото налягане около него
• Диаграмата на насоченост за източник на звук
показва посоката, в която източникът излъчва звук
с най-високо ниво на звуковото налягане и доколко то се различава от нивата на звуковото налягане, и злъчени в други посоки
• Източник на звук, излъчващ звукова енергия еднакво във всички посоки, се нарича ненасочен източник
• Насочеността на източника на звук зависи от честотата на генерирания звук
• Източниците на звук с ниска честота често са ненасочени

ГЛАВА 1: ПрИНцИПИ НА АКУС ТИКАТА

фигура 1.18 Диаграми на насоченост – ненасочена (голям барабан) и насочена (рупорен високоговорител)

5.3. разпространение на звука и влияние
на помещението
Открито пространство, в което звукът се
движи свободно, се нарича свободно (звуково)
поле.
• Нивото на звуковото налягане в свободно поле
намалява с 6 dB при всяко удвояване на разстоянието от източника на звук.

• Предаването е преминаване на звуковата енергия
през препятствие
• Отразената, погълнатата и предадената части на
звуковата енергия зависят от физическите свойства на препятствието и неговите размери, както и
от честотата на звука

Пример:

Пример:

Препятствие
Звукова вълна

Погълната

Предадена

Отразена

фигура 1.19 разпространение на звук, излъчен от един източник, в свободно звуково поле

Когато звуковите вълни срещнат препятствие,
част от звуковата енергия се отразява, друга
част се поглъща и трета част се предава през
препятствието.

фигура 1.20 Отражение, поглъщане и предаване на енергията на звукова
вълна

• Отражението е явление, включващо отскачане на
звуковата вълна от повърхност. Поглъщането е
преобразуване на звуковата енергия в топлина
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6. ТЕрМИНИ И ИЗрАЗИ,
ИЗПОЛЗВАНИ ПрИ
ОцЕНКА НА рИСКА ОТ
ЗАГУБА НА СЛУХА
6.1. Физически параметри, използвани
като показатели на риска
За целите на Директивата са дефинирани три
физически параметъра, които се използват
като показатели на риска: върхово звуковото
налягане, дневно ниво на експозицията на шум и
седмично ниво на експозицията на шум.
• Върховото звуково налягане се представя в dB(C),
докато дневните и седмичните нива на експозиция
на шум се представят в dB(A).
• Можем да кажем, че:
– Нивото на експозицията на шум позволява
оценка на въздействието от продължителна
експозиция на шум,
– Върховото звуково налягане позволява оценка на въздействието от експозиция на кратки,
много силни звуци (импулсен шум).

Хората могат да чуват звуци с различни честоти и нива като еднакво силни. В равнинната диаграма „ниво на звуковото налягане / честота“,
кривата през точките, представящи тоновете, които се възприемат като еднакво силни, се
нарича профил на нивата с еднаква сила.
• разликите във възприемането на звука водят до
това, че звук с честота 1 kHz и ниво на звуковото
налягане 30 dB се възприема като толкова силен,
колкото звук с честота 100 Hz и ниво на звуковото
налягане 45 dB или звук с честота 8 kHz и ниво на
звуковото налягане 40 dB.
• При много високи нива на звуковото налягане
(приблизително 130 dB), разликите във възприемането на силата на звука при различни честоти са
по-незначителни. Нивата на звуковото налягане
при звуци с различни честоти, които са болезнени
за ушите, се различават по-малко едно от друго,
отколкото нивата на звуковото налягане при звуци,
които са едва доловими.

Пример:
Звукови честоти и нива, които се възприемат като
еднакво силни: 20 Hz – 75 dB; 60 Hz – 35 dB; 100 Hz –
25 dB; 300 Hz – 10 dB; 600 Hz – 5 dB; 1 kHz – 0 dB; 6 kHz
– 5 dB; 10 kHz – 15 dB.

6.2. праг на чуване

6.3. Честотна корекция

Минималното ниво на звуковото налягане за
определена слухово доловима честота се нарича праг на чуване. Той се дефинира като ниво
на звука при който, при специфични обстоятелства, човек дава 50 % правилни реакции за
разпознаване при повтарящи се опити (вижте
ISO 226:2003).

Разликите във възприемането на звука в зависимост от честотата и нивото водят до това, че
за оценка на риска от загуба на слуха се използват честотно коригирани нива на звуковото
налягане.

• Чувствителността към звука зависи от два фактора:
– ниво на звуковото налягане
– честота на звука
• Човешкият слух е най-чувствителен към звуци с
честота около 4 kHz.
• За млади хора с добър слух, прагът на чуване в този
честотен диапазон е с ниво на звуковото налягане
около 3 dB. Звуци с по-високи или по-ниски честоти не се чуват със същата леснота.
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• Ниво на звуковото налягане по крива А, изразено
в dB(A), отговаря най-добре на субективното възприемане на звуци при ниски нива на звуковото
налягане.
• Ниво на звуковото налягане по крива С, изразено
в dB(C), отговаря най-добре на субективното възприемане на звуци при високи нива на звуковото
налягане.
• Казано по-просто, корекцията представлява
настройка на нивата на звуковото налягане и се
прилага за всеки честотен диапазон.

Относителна реакция
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Честота [Hz]
фигура 1.21 Криви на коригиране

средногеометрични честоти на октавни ленти,
Hz

Корекция по
крива а, dB

Корекция
крива с, dB

• Таблица 1.2 по-долу показва корекциите за средногеометричните честоти на октавни ленти.

31.5

-39

-3

63

-26

-1

125

-16

0

250

-9

0

500

-3

0

1000

0

0

2000

+1

0

4000

+1

-1

8000

-1

-3

16000

-7

-8

• Кривата А прилага значителна корекция към нивата на звуковото налягане при звуци с ниска честота. Поради това нивата на звуковото налягане
(НЗН), представени в dB (без честотна корекция) и в
dB(A), ще варират в широки граници при звуци със
силни нискочестотни съставки.

Таблица 1.2 Корекции при средногеометричните честоти на октавни
ленти по кривите А и С

НЗН [dB]

Пример:

НЗН [dB(A)]

Честота [Hz]

Честота [Hz]

фигура 1.22 Спектри на един и същ звук, представени в dB и в dB(A)
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6.4. експозиция и ниво на експозицията
Величината, наречена експозиция на звук по А
(EA, 8h), се използва за оценка на вредното въздействие на шума върху човекa (стандарт ISO
1999:1990).
• Вредното въздействие на шума върху слуха зависи
от количеството на звуковата енергия, погълната от
ушите на човек и поради това зависи от параметри
като ниво на звуковото налягане на шума и продължителност на експозицията.
• При изпълнение на задачите си, работникът може
да бъде обект на въздействие от шум с различни
нива на звуковото налягане в различни периоди от
време. Ето защо оценката на вредните въздействия
на шума се провежда с отчитане на номиналния
8-часов работен ден или официалната работна
седмица от пет 8-часови работни дни, както е предписано в стандарт ISO 1999:1990.
• Експозицията е величина, съответстваща на количеството погълната звукова енергия и поради това
понякога се нарича „доза шум“.

Примери:
Задачите на дърводелец включват поправка на различни дървени части на съоръжения. Това са работи,
при които работникът обикновено не е изложен
на шум - например ръчна обработка на дървото,
залепване на дървени части и лакиране. От време на
време обаче, работникът трябва да използва мощни
електрически машини като циркулярен трион, ротационно ренде и пр., които произвеждат звук със
значителни нива на звуковото налягане, достигащи
до 115 dB(A). рискът, свързан с вредните нива на шума
при този тип работно място, се оценява с оглед на
номиналния 8-часов работен ден.
Въздействието на шума върху човек може да бъде
сравнено с приемането на слънчеви бани. Умерените
слънчеви бани няма да доведат до нежелани ефекти.
Прекаленото излагане на силни слънчеви лъчи обаче,
ще доведе бързо до слънчево изгаряне. Същият
резултат ще се получи и когато субектът е изложен
на слаби лъчи за продължителен период от време,
вследствие на общото количество слънчева енергия,
погълнато от кожата през този период. Експозицията
на шум представлява подобен случай. Дори найкратка експозиция на шум с високо ниво на звуковото налягане ще доведе до увреждане на слуха, а
експозиция на шум с ниско ниво в продължителен
период от време ще има същия резултат.
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Нивото на експозицията, изразено в децибели
(LEX, 8h), много често се използва вместо експозицията на шум (EA, 8h). Директива 2003/10/EC17
определя следните нива на експозиция на шум.
• Дневното ниво на експозицията на шум (LEX, 8h)
(dB(A) спрямо 20 μPa): усреднена във времето стойност на нивата на експозиция на шум за официален
8-часов работен ден, както е определено в международния стандарт ISO 1999:1990.
• Средноседмично ниво на експозицията на шум
( L EX, 8h ): усреднена във времето стойност на дневните нива на експозиция на шум за официална
работна седмица от пет 8-часови работни дни,
както е определено в международния стандарт ISO
1999:1990. Забележете, че L EX, 8h е средноседмичното ниво на експозицията, изчислено от LEX, 8h за
всеки работен ден в седмицата.

6.5. еквивалентно ниво на звуковото
налягане по а, за постоянен шум
Еквивалентното ниво на звуковото налягане по
А за постоянен шум, в случая, когато имаме непостоянен шум, е това ниво на звуковото налягане
по А от постоянен шум, което би причинило
същия ефект върху човека, както шумът, за
който изчисляваме еквивалентното ниво по А
на звуковото налягане за постоянен шум.
• В случая на постоянен шум (т.е. шум, чието ниво на
звуковото налягане не се изменя с повече от 5 dB по
време на действието му), въздействащ върху човек по
време на официален 8-часов работен ден, дневното
ниво на експозицията на шум ще е равно на неговото
ниво на звуковото налягане, представено в dB(A).
• В случая на непостоянен шум (т.е. шум, чието ниво
на звуковото налягане се изменя с повече от 5 dB),
за изчисляване на дневното ниво на експозицията
на шум се използва еквивалентното ниво на звуковото налягане по А за постоянен шум (LAeq, T).

Пример:
През първите три часа на работния си ден, работник
е бил изложен на шум с ниво 85 dB(A). През следващите четири часа той е работил в тихо помещение
[60 dB(A)], а през следващия час е работил на машина,
произвеждаща шум с ниво на звуковото налягане 100
dB(A). В резултат, еквивалентното ниво на звуковото
налягане по А за постоянен шум, изчислено за 8 часа
работа, е равно на 91 dB(A).

17.

Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6
февруари 2003 г., относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от
физически агенти (шум), ОВ брой L42 от 15.2.2003 г., стр. 38.
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7. рАЗПОЗНАВАНЕ НА
ПрЕДУПрЕДИТЕЛЕН
СИГНАЛ И рАЗБИрАЕМОСТ НА ГОВОрА

НЗН

Часове

фигура 1.23 Еквивалентно ниво [91 dB(A)] по време на 8-часов работен
ден

6.6. Върхово звуково налягане
Върхово звуково налягане (ppeak ) е максималната
стойност на честотно коригираното по крива С
моментно налягане на шума.
• Върховото звуково налягане (ppeak) много често се
използва за оценка на вредното въздействие на
шума, освен нивото на експозицията на шум.
• Граничните стойности за върхово звуково налягане, посочени в Директивата, са стойности на звуковото налягане, при които има сериозен риск от
незабавно увреждане на слуха.
• Можем да кажем, че:
– Нивото на експозицията на шум осигурява
оценка на въздействието от продължителна
експозиция на шум
– Върховото звуково налягане осигурява оценка
на въздействието от кратки, много силни звуци
(импулсен шум)

Степента на разпознаване на говор в шумна
среда се определя като процент на правилно
разпознатите думи, изрази и пр. Тя може да бъде
изчислена по различни методи.
• Характерно явление, проявяващо се при наличие
на шум, е невъзможността да се чуят звуци, които
са по-слаби от шума. Това явление се нарича маскиране на звука.
• Маскирането на звука е много опасно на работни
места, където служителят трябва да получава звуково предупреждение за потенциална опасност
(например от машини или техните движещи се
части) или трябва да изпълнява устни указания.
Маскирането на звука може да доведе до това, че
служителят да не е в състояние да чуе или разпознае предупредителни сигнали, а това може да
причини злополука.
• Маскирането на звука влияе и върху разбираемостта на говора. Ниска разбираемост на говора
може да доведе до неразбиране на устни указания
и също може да доведе до злополука.
• В съответствие с разпоредбите на Директиви
2003/10/ЕО и 89/391/ЕИО 18, работодателят трябва
да е особено внимателен при оценка на рисковете от всички непреки въздействия върху здравето
и безопасността на работниците, дължащи се на
взаимодействия между шума и предупредителните сигнали или други звуци, които трябва да бъдат
спазвани, за да се намали рискът от злополуки.

18.

Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 година относно
въвеждане на мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място. ОВ брой L183
от 29.06.1989 г., стр. 1.
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рЕЗюМЕ
Оценката на риска е съществена за защитата на
работниците от рискове за тяхното здраве и безопасност, възникващи или с вероятност да възникнат от
излагането им на шум. Оценката на риска трябва да
идентифицира кои работници са изложени на риск
от шум и да определи тяхното ниво на експозицията
на шум. Оценката на риска не е самоцелна; нейното
предназначение е да определи необходимите действия, когато стойностите на експозиция за предприемане на действие са достигнати или превишени.

задължения на работодателя
Член 4 от Директива 2003/10/ЕО19, изисква работодателят да оцени и ако е необходимо да измери нивата
на шум, на които са изложени работниците.

Директива 2003/10/ЕО,
Член 4:
1. Работодателят оценява и, ако е необходимо,
измерва нивата на шума, на които са експонирани работниците.
2. Използваните методи и апаратури се приспособяват към съществуващите условия,
като се отчитат по-специално характерните особености на шума, който следва да се
измерва, на продължителността на експозиция, на околните фактори и на особеностите на апарата за измерване.
Оценката на риска и измерването на експозицията,
споменати по-горе, трябва да бъдат планирани и
проведени от компетентни служби през подходящи
интервали от време, като под особено внимание
се вземат разпоредбите на член 7 от директива
89/391/ЕИО20 отнасяща се до необходимите компетентни служби и лица. Данните, получени от оценката и/или измерването на нивото на експозицията
на шум, трябва да бъдат съхранени в подходяща
форма, за да позволят справка на по-късен етап.

19.

Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6
февруари 2003 г., относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (шум), ОВ брой L42 от 15.02.2003 г., стр. 38.

20.

Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. относно въвеждане на мерки за насърчаване на подобряването на безопасността
и здравето на работниците на работното място. ОВ брой L 183 от
29.06.1989 г., стр. 1.
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Директива 89/391/ЕИО,
Член 7:
1. Работодателят определя един или повече
работници, които да извършват дейностите,
свързани със защитата и предотвратяването на професионалните рискове в предприятието и/или ведомството.
3. В случай, че такива защитни и превантивни
мерки не може да се организират поради липса на компетентни лица в предприятието и/
или ведомството, работодателят трябва
да привлече компетентни външни служби или
лица.
При прилагане на член 4 от директива 2003/10/ЕО,
оценката на резултатите от измерванията трябва да
вземе под внимание измервателните грешки, определени в съответствие с метрологичната практика.
Ползваните методи и апаратура трябва да бъдат
пригодени към преобладаващите условия, особено с
оглед на характеристиките на измервания шум, продължителността на експозиция, факторите на околната среда и характеристиките на измервателната
апаратура. Тези методи и тази апаратура трябва да
направят възможно определянето на параметрите
и вземането на решение дали стойностите са били
превишени.
Ползваните методи могат да включват вземане на
проби, които трябва да бъдат представителни за
персоналната експозиция на (кой да е) работник.

Директива 2003/10/ЕО,
Член 4:
3. Използваните методи могат да включват
вземането на проби, представителни за
експозицията на отделния работник.
5. За прилагането на настоящия член, оценяването на резултатите от измерването
държи сметка за неточностите на мярката,
определена в съответствие с практиката на
метрологията.

ГЛАВА 2: ПрОцЕДУрА ЗА ОцЕНКА НА рИСКА

Оценката и измерването, споменати по-горе, трябва да
бъдат планирани и проведени от компетентни служби
през подходящи интервали от време. Данните, получени от оценката и/или измерването на нивото на експозицията на шум, трябва да бъдат съхранени така, че да
позволят справка на по-късен етап.
Накрая, работодателят трябва да бъде особено
внимателен по отношение на граничните стойности на експозиция и стойностите на експозиция за
предприемане на действие, посочени в член 3 на
Директива 2003/10/ЕО, по отношение на нивото на
експозицията, типа и продължителността, включително експозицията на импулсен шум, както и към
всички въздействия върху здравето и безопасността
на работниците, принадлежащи към особено чувствителните рискови групи, ефектите от взаимодействието между шума и токсичните за слуховия орган
вещества или вибрации, както и ефектите от взаимодействието между шума и предупредителните
звукови сигнали и пр.

Директива 2003/10/ЕО,
Член 3:

Гранични стойности на експозиция и
стойности на експозиция за предприемане на действие
1.

За целите на настоящата директива граничните стойности на експозиция и стойностите
на експозиция за предприемане на действие, по
отношение дневните нива на експозиция на шум и
на максималното акустично налягане се определят така:
a. гранични стойности на експозиция: LEX,8h = 87
dB(A) и ppeak; = 200 Pa (1) съответно
b. по-високи стойности на експозиция за предприемане на действие: LEX,8h 85 dB(A) и ppeak
= 140 Pa (2) съответно;
c. по-ниски стойности на експозиция за предприемане на действие: LEX,8h = 80 dB(A) и ppeak =
112 Pa (3) съответно.
2. За прилагането на граничните стойности на експозиция, определянето на ефективната експозиция на
работника на шум отчита заглушаването, гарантирано от личните предпазни средства за защита
от шум, носени от работника. Стойностите на
експозиция за предприемане на действие не отчитат ефекта от ползването на такива предпазни
средства.
3. При условия, обосновани по съответния начин и
за дейности, за които са характерни значителни
различия в дневната експозиция на шум през различните работни дни, държавите-членки могат,
за целите на прилагането на граничните стойности на експозиция и на стойностите на експозиция за предприемане на действие, да използват
седмичното ниво на експозицията на шум вместо
дневното ниво на експозицията на шум, за да
изчислят нивата на шум, на които са изложени
работниците, при условие че:
a. нивото на седмичната експозиция на шум,
показано при подходящ контрол, не надвишава граничната стойност на експозиция от 87
dB (А), и че
b. са взети подходящи мерки, за да се сведат до
минимум рисковете, свързани с тези дейности.

Кога съществува риск?
рискът се определя от дневното ниво на експозицията на шум (LEX, 8h)21.
Експозицията на шум се определя от продължителността на експозиция и средното ниво на звуковото
налягане (Leq) за периода на експозиция.
Дневната експозиция на шум се определя чрез събиране на всеки отделен период на експозиция на шум през
деня, за да се получи общата дневна стойност. Този
дневен период е стандартизиран на 8 часа.
рискът се определя и от максималното върхово звуково налягане, изразено чрез върхово звуково ниво
по С.
Счита се, че даден работник е изложен на риск, ако неговата (нейната) дневна експозиция на шум или върхова
експозиция на шум превишава долните стойности на
експозиция за предприемане на действие.

Как да оценя риска?
Могат да бъдат приложени първоначални проверки, за
да се прецени дали има вероятност да бъдат превишени долните стойности на експозиция за предприемане
на действие. Тези първоначални проверки не са точни,
но са достатъчно приемливи, за да осигурят резултат
от първо приближение или за преценка дали има критичен потенциал за риск.
Изисква се количествена оценка, ако има каквато и
да е вероятност да бъдат достигнати или превишени
долните стойности на експозиция за предприемане
на действие. В този случай оценката трябва да отчете
как се изпълнява работата и как тя може да варира от
ден на ден. Изисква се освен това надеждна информация за нивото на шума, свързан с всяка задача, като тя
може да бъде осигурена чрез измервания на работното място или от други надеждни източници.
Трябва да бъде взета под внимание и неопределеността на оценката, когато се сравняват резултатите
със стойностите на експозиция за предприемане на
действие. Когато е по-скоро възможно, отколкото
сигурно, че стойността на експозиция за предприемане на действие или граничната стойност е превишена,
трябва да се предприемат действия по допускане, че
тя е превишена.
Оценката на риска трябва да определи работниците,
подложени на риск и да помогне да се идентифицират
зоните и задачите, които най-много допринасят за
експозицията на работниците на шум. Това ще оформи
основа за планиране на средствата за овладяване на
шума, наблюдение на здравето и изискванията за защита на слуха. Запазете копие от установените резултати
и преразгледайте своите оценки, когато промените по
работното място засягат експозицията на шум.

21.

Дневната експозиция на шум се изразява количествено в dB(A).
Тя не трябва да бъде обърквана с други стойности, които също се
изразяват в dB(A), като:
• Ниво на звуковото налягане (Lp) - непосредственото ниво на
звуково налягане.
• Ниво на звуковата мощност (Lw) – общата звукова мощност
(емисия), свързвана с елемент от шумно оборудване
Параметрите за шума са въведени в глава 1
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1. ИЗИСКВАНИя НА
ДИрЕКТИВАТА

(д) всяка непряка последица за здравето и безопасността на работниците вследствие от
взаимодействието между шума и сигналите
за тревога или други звуци, които е важно
да бъдат наблюдавани, за да бъде намален
рискът от злополуки;
(е) информация за звуковите емисии, предоставяни от производителите на работното
оборудване, в съответствие с директивите
на Общността в тази област
(ж) съществуването на заместващи работно
оборудване, създадено, така че да ограничават звуковите емисии;
(з) продължаването на експозицията на шум
след часовете на работния ден, на отговорност на работодателя;
(и) подходяща информация, събрана в резултат
на наблюдение на здравето, включително
публикуваната информация, доколкото това
е възможно;
(й) поставянето на разположение на предпазни
средства за защита от шум, имащи подходящи заглушаващи характеристики.

Параграфи 1, 2, 3, 4 и 5 от Член 4 на Директива
2003/10/ЕО включват следните разпоредби:
1.

При изпълнението на задълженията, определени
в член 6, параграф 3 и в член 9, параграф 1 от
Директива 89/391/ЕИО, работодателят оценява
и, ако е необходимо, измерва нивата на шума, на
които са експонирани работниците.

2. Използваните методи и апаратури се приспособяват към съществуващите условия, като се отчитат по-специално характерните особености на
шума, който следва да се измерва, на продължителността на експозиция, на околните фактори и
на особеностите на апарата за измерване.
Тези методи и тези апаратури дават възможност
да се определят параметрите, определени в член
2 и да се реши, дали в дадена ситуация, стойностите, определени в член 3 са били надвишени.
3. Използваните методи могат да включват вземането на проби, представителни за експозицията
на отделния работник.
4. Оценяването и измерването, посочени в параграф
1, се планират и се извършват от компетентните
служби на подходящи интервали, като се взима
предвид, по-конкретно член 7 от Директива
89/391/ЕИО относно необходимите компетентни
лица или служби. Данните, получени при оценяването и/или измерването на нивото на експозицията на шум се съхраняват във форма, която дава
възможност да се направи консултация по тях на
един по-късен етап.
5. За прилагането на настоящия член, оценяването
на резултатите от измерването държи сметка за
неточностите на мярката, определена в съответствие с практиката на метрологията.
6. В съответствие с член 6, параграф 3 от Директива
89/391/ЕИО работодателят обръща особено внимание, когато пристъпва към оценка на рисковете, на следните елементи:
(а) нивото, вида и продължителността на експозицията, включително всяка експозиция на
непостоянен шум;
(б) граничните стойности на експозиция и стойностите на експозиция за предприемане на
действие, определени в член 3 на настоящата директива;
(в) всяко въздействие върху здравето и безопасността на работниците, принадлежащи
към особено чувствителни рискови групи;
(г) в степента, в която това е осъществимо в техническо отношение, всяка последица за здравето и безопасността на работниците вследствие на взаимодействието между шума и
ототоксични вещества с професионален произход и между шума и вибрациите;
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7.

работодателят притежава оценка на риска в съответствие с член 9, параграф 1, буква а) от Директива
89/391/ЕИО и определя мерките, които трябва да
бъдат взети в съответствие с членове 5, 6, 7 и 8 от
настоящата директива. Оценката на риска се записва на подходящ носител, в съответствие с националните законодателство и практики. Оценката на
риска се актуализира редовно, по-специално, когато
са настъпили значителни изменения, които биха
могли да я направят невалидна или, когато резултатите от наблюдението на здравето показват, че това
е необходимо.

2. ВъВЕДЕНИЕ
Оценката на риска трябва да определя тези работници, които вероятно са изложени на риск, да определи
тяхната експозиция на шум и да осигури информация
за контрол върху шума и избор на защита за слуха.
Тази глава съдържа указания за следното:
• Извършване на първоначална преценка за нивата
на шум;
• Планиране и извършване на оценка;
• Извършване на измервания с уред за измерване
на нивото на звуковото налягане или шумов дозиметър;
• Изчисляване на експозицията на шум;
• Определяне на източниците на значителен шум
• Информация, консултиране, участие и обучение на
работниците.

ГЛАВА 2: ПрОцЕДУрА ЗА ОцЕНКА НА рИСКА

3. ОБЗОр НА ПрОцЕДУрАТА ПО ОцЕНКА НА рИСКА
ОТ шУМ

Изследвания на слуха

Данни за шума
на съоръженията

Налична информация

Измервания на шума

НЕ

ИМА ЛИ ВЕРОЯТНОСТ НЯКОЙ ДА Е ИЗЛОЖЕН НА РИСК?
ДА / ВЪЗМОЖНО Е
Планиране на оценката
Какви са шумните работни области и дейности?
Кои са работниците, които вероятно са изложени на риск?
Какъв е шумът - постоянен, непостоянен или импулсен?
Как може нивото на шума да бъде оценено или измерено?

Извършване на оценката
За всеки работник, който вероятно е изложен на риск:
Отбележете всяка шумна дейност през деня
Запишете продължителността на всяка дейност
Изчислете или измерете средното ниво на шума за всяка дейност
Отбележете всички съществуващи средства за контрол върху шума
Отбележете всички ползвани предпазни средства за слуха

Изчислете дневната индивидуална
експозиция на шум и преценете
неопределеността

НЕ
Има ли риск?

Няма риск

ДА
Запишете оценката и действията
Запишете оценката за експозицията на шум
Идентифицирайте източниците, допринасящи най-много за експозицията на шум
Планирайте мерки за борба с шума
Консултирайте се с работниците по време на процедурата за оценка на риска
Вземете мерки за защита на слуха
Осигурете информация и обучение за работниците

Преразгледайте оценката ако
Има промяна в работните процедури
Има промяна в експозицията на шум
Се появят нови средства за контрол върху шума

фигура 2.1 Диаграма, показваща етапите на процедурата за оценка на риска от шум
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4. ИМА ЛИ ВЕрОяТНОСТ
НяКОй ДА Е ИЗЛОжЕН
НА рИСК? – НАЧАЛНИ
ПрОВЕрКИ

за ниво на звука подсказват, че има вероятност долната
стойност на експозиция за предприемане на действие
да е превишена. Изисква се по-прецизна оценка, за да се
определи дали не се превишава и горната стойност на
експозиция за предприемане на действие.

Оценката на риска от шум може просто да определи
дали съществува риск или не. Ако има вероятност
експозицията на шум за някой работник да достигне
долните стойности на експозиция на шум за предприемане на действие, е необходима количествена
оценка на неговата експозиция на шум. Тестовете за
чуваемост, наличната информация за типичните нива
на шум и прости измервания на шума могат да ви
помогнат да решите къде може да съществува риск.

За преценка на върховите нива на звуково налягане
не съществуват тестове за чуваемост и измерванията
са възможни само с уреди за измерване на ниво на
звука, които отговарят на изискванията на европейските стандарти. Публикуваните стойности за върховото
ниво при работното място на оператора са най-доброто средство за начална оценка на това дали има риск
върховата експозиция да превиши долната стойност
на върхова експозиция за предприемане на действие.
Таблицата по-долу описва типичните върхови нива на
звуково налягане за различни източници на шум.

4.1. тестове за чуваемост и други прости
проверки при постоянен шум
Дневната експозиция на шум е функция от нивото и
продължителността на шума. Тестовете за чуваемост
помагат да се прецени нивото на шума и помагат на
работодателя да реши дали има вероятност експозицията на шум за даден работник да превиши долната
стойност на експозиция за предприемане на действие. Не забравяйте, че тестовете за чуваемост са само
ориентировъчни.

4.2. прости проверки за максималните
върхови нива на звуково налягане

Върхово
ниво dB(C)
Гранична
стойност

155

Изстрел от ловна или бойна
пушка, голямокалибрен
пистолет, взрив

150

фойерверки, малокалибрен
пистолет

160

145
Справочно
ниво db(A)
Гранична стойност
Горна стойност за предприемане на действие
Долна стойност за предприемане на действие

Тестове за чуваемост
Трябва да викате, за да бъдете чут
ясно от човек на 1 метър разстояние
Трябва да викате, за да бъдете чут
ясно от човек на 2 метра разстояние
Вашият собствен глас ви звучи
почти толкова силно, колкото
при нормален говор

Горна стойност
за действие

140
135

Долна стойност
за действие

Източник на звук

130

Контролен изстрел, удар с
машинен ковашки чук, със
скобозабивен пистолет или
пистолет за забиване на пирони
ръчни чукове в
дървообработването и
обработката на горещ метал

фигура 2.3 Типични върхови нива на звуково налягане от източници на
импулсен звук

Пример:
Нормалният разговор не се смущава

фигура 2.2 Тестове за чуваемост, справочни нива на постоянен шум и
типични звуци

На този етап можете да ползвате нескъпи, прости
уреди за измерване на нивото на звука, за да направите приблизителни измервания на постоянния шум и
да потвърдите теста за чуваемост. Ако подозирате, че
долната стойност на експозицията за предприемане на
действие е превишена, трябва да направите по-прецизна оценка, както е описано по-нататък в тази глава.

Пример:
Тест за чуваемост е направен в супермаркет. В повечето
зони нормалният разговор не се смущава, което означава, че няма риск. За да разговаряте в хлебозавода когато някои машини работят, трябва да викате от близко
разстояние. Измерванията в хлебозавода с прост уред
42

Един пазач на ловно стопанство винаги ползва заглушител към своята пушка. Публикуваните измервания
за комбинацията на неговата пушка, боеприпасите и
заглушителя дават максимално върхово ниво от 130
dB(C) и дневно ниво на експозицията на шум от 76
dB(A) при 100 изстрела на ден.
Броят на изстрелите, произвеждани за един ден, се
ограничава под 100. Така долните стойности на експозиция на шум за предприемане на действие не се
превишават, така че не се изисква защита на слуха.
Запазва се запис на публикуваните измервания и за
средствата за контрол върху шума при използване
на пушката. Този запис съставлява оценката на риска
от шума.
В таблица 2.1 по-долу са включени и други примери
като „Мощна ударна бормашина“ и „Операции по
изправяне“.
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изтоЧници на шум с ВисоКи ниВа на ВЪрХоВо зВуКоВо налягане
източник на шум
ниво на звуковото налягане в dB
LCpeak
LAImax
LAFmax
LAeq
Машина за поставяне на токове на обувки

111

Завод за бутилиране (смесителна инсталация)
Мощна ударна бормашина

(LA,1s)

97

93

120

105

101

92

118

100

99

96

126

110

108

100

123

110

109

106

с пневматичен пистолет

130

108

105

91

с ръчен чук

120

103

100

90

130

108

104

–

(96)

149

126

122

–

(111)

Ударна бормашина

85

Забиване на пирон в дърво:

Пистолет за забиване на пирони
Операции по изправяне (на огънати материали)

(97)

134

114

111

96

(103)

140

126

123

107

(115)

Ексцентърпреса (10 t)

123

107

102

91

Гилотинна ножица за метал

138

120

115

–

(107)

Каса за събиране на тежки стоманени детайли

136

127

125

–

(120)

с еднократен удар (750 kg)

144

126

118

100

(110)

с двойно действие (10 t)

144

126

122

113

(115)

133

116

113

102

Машинен ковашки чук:

Забиване на пилоти с дизелов пилотен чук, (Hohmann)

Таблица 2.1 Източници на шум с високи нива на звуково налягане: Нивото на звуковото налягане е изразено в dB. Източник:
BIA - Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz (Институт за безопасност при работа към професионалните организации).

5. ПЛАНИрАНЕ НА ОцЕНКАТА НА рИСКА
Количествена оценка на експозицията на шум трябва
да бъде направена когато има вероятност експозицията да превиши долните стойности на експозиция на
шум за предприемане на действие. Този раздел разглежда планирането на оценката, включително вземането на решение каква информация, оборудване и
умения са необходими, за да се направи оценката.

5.1. необходими умения
Необходимите познания и умения зависят от сложността на ситуацията. Като минимум, тези които ще
направят оценката, трябва да:
• познават схемата на работа на работниците и процесите
• разбират целта на измерванията и каква информация е необходима, за да се оцени експозицията;
• знаят как се работи с уредите;
• познават основите на физическата акустика.

Тези, които ползват измерванията или другите подадени данни, трябва да разбират:
• как да оценяват експозицията;
• изискваните действия, когато са превишени граничните стойности и/или стойностите на експозиция за предприемане на действие
• как да започнат програма за контрол върху шума.

Пример:
Персоналът като цяло осигурява оценка на шума и
програма за контрол чрез комбиниране на индивидуалните познания и умения.
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Един от бригадирите определя работниците, които
вероятно са изложени на риск в шумните зони и осигурява информация за техните схеми на работа.
Един от техниците измерва шума на местата, посочени от бригадира.
Служителят по техника на безопасността оценява
експозицията и определя къде трябва да бъде приложен контрол върху шума.

5.2. проверка на ситуацията
Като помощно средство за планиране, при оценката
се прави първоначална проверка на общия проблем
с шума.
• Определете зоните или дейностите, при които персоналът може да е изложен на риск;
• Определете работниците, изложени на риск.
Специално отбележете тези, които може да са с
особено висок риск, например хората с вече увреден слух, бременни жени и млади хора;
• Преценете дали шумът е постоянен, непостоянен
или импулсен;
• Набележете всички прости мерки за контрол върху
шума, които могат да бъдат приложени веднага;
можете да си спестите много усилия чрез незабавни мерки за контрол върху шума, вместо да продължавате работата по оценката.

шумът е непостоянен, но не импулсен, така че рискът
произтича по-скоро от дневната експозиция на шум,
отколкото от върховото звуково налягане.

5.3. ползване на съществуващата информация вместо измервания на шума
За да се оцени персоналната експозиция на шум на
работниците, които вероятно са изложени на риск,
трябва да бъде изчислено нивото на шума за всяка
шумна дейност в рамките на работния ден. Тази
информация може да бъде взета от публикуваните
сведения за нивата на шум, дадени от производителите или доставчиците на машини или получена
чрез измервания. Не забравяйте, че когато изчислявате нивото на шума, на който е изложено дадено
лице, трябва да отчетете шума от всички източници,
както и ефекта на усилване от помещението.
Важно е да сте сигурни, че всички данни, които не
са получени чрез измервания, са представителни
за вашата работна ситуация и че вземате под внимание всяка неопределеност, когато преценявате
дали са превишени стойностите на експозиция за
предприемане на действие. Не забравяйте, че посочените нива на звуково налягане при работното
място на оператора могат да се увеличат вследствие на реверберационните условия в помещението и фоновия шум.
Оценката на нивата на звуковото налягане по данните за мощността на звука може да бъде сложна.
глава 1 „принципи на акустиката“ описва разликата между мощност на звука и ниво на звуковото
налягане, а глава 3 „оформление на работното
място“ пояснява как да се оцени експозицията на
шум от данните за мощността на звука и акустичните условия на работното място.

Пример:
фигура 2.4 Проверка на ситуацията

Пример:
Малка фабрика за дървообработване има един цех
с машини.
За изработване и окончателна обработка на изделията се ползва втори цех.
Като вероятно изложени на риск са определени следните работници:
• работниците в цеха с машините. Предварителна
оценка на шума показва, че дневната експозиция
на шум на операторите превишава горната стойност на експозиция за предприемане на действие.
Те вече носят предпазители за слуха, но това не е
взето под внимание при сравняване със стойностите за предприемане на действие;
• работниците във втория цех, ползващи електрически шлайф- и полиращи машини;
• работник във втория цех с тинитус (шум в ушите).
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Производителят на ръчен електрически инструмент е декларирал, че средното ниво на звуковото
налягане за оператора е 85 dB(A) със стойност на
неопределеността K равна на 5 dB. Инструментът
се ползва за 30 до 60 минути на ден в иначе тиха
зона. През останалата част на деня операторът
работи в тих офис, в който тестовете за чуваемост
са потвърдили, че нивото на звуковото налягане е
по-малко от 70 dB(A).
Операторът е близо до източника на шума, така че
акустичните характеристики на работното помещение не биха могли да повлияят съществено върху
нивото на шума при неговите уши. За да се отчете
неопределеността, средното ниво на шума се приема
като 90 dB(A) (85 dB(A) + 5 dB(A) неопределеност) и се
взема най-голямата продължителност на експозиция
от 60 минути. По този начин се приема, че долната
стойност 80 dB(A) на дневна експозиция за предприемане на действие може да бъде превишена.
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5.4. уреди за измерване на шум
Съществуват два основни типа електронни уреди
за измерване на нивото на звука: измерватели на
звуково ниво (разг.: шумомери) и звукови (шумови)
дозиметри (познати и като лични уреди за измерване
на експозицията на звук). Някои уреди са с двойно
предназначение и могат да бъдат ползвани както
като измерватели на звуково ниво (шумомери), така
и като звукови (шумови) дозиметри.

запис помага да се определи внасянето на шум от различни източници на шум или дейности и помага при
елиминирането на възможни ненадеждни резултати.
Независимо дали ще ползвате измервател на звуково ниво или шумов дозиметър, изберете уред, който
отговаря на европейските стандарти. Важни приспособления са предпазителят за микрофона и съвместим с уреда звуков калибратор (калибриран звуков
източник за тестване на показанията на уреда).

Пример:
Избрани са шумови дозиметри за наблюдение на
експозицията на шум за шофьор на вилков мотокар, който влиза и излиза от шумни зони, както и за
височинен монтьор, работещ на голяма височина.
Дозиметрите са настроени да записват общите нива
Leq по А, както и нива Leq по А през 1-минутни интервали по време на периода на наблюдение. Двата комплекта резултати позволяват анализ на измененията
в звуковото ниво, както и дават общата стойност на
Leq за целия период.
фигура 2.5 Измервател на звуково ниво (шумомер) със звуков калибратор
(фотография © и с любезното разрешение на Bruel & Kjaer)

Измервателите на звуково ниво дават пряко отчитане на звуковото налягане при оператора. Като правило, един измервател на звуковото ниво е по-точен,
тъй като операторът контролира измерването.

Избран е измервател на звуково ниво за измерване
на звуковите нива, на които са изложени операторите
на машини в един открит цех. Отчетите се вземат на
работните места на операторите.

5.5. изисквани измервания
5.5.1. Опции за измерване с измервател на
звуково ниво
Честотна
корекция

Време-ко
нстанта

Функция

Диапазон
на нивата
dB

фигура 2.6 Звуков (шумов) дозиметър
(фотография © и с любезното разрешение на Bruel & Kjaer)

Звуковите дозиметри са измерватели на звуково ниво,
проектирани да бъдат носени закрепени за дрехите
и да отчитат експозицията на шум по време на пълна
или частична работна смяна. Дозиметър трябва да
се ползва само когато измерванията с измервател на
звуково ниво не са осъществими; например когато
достъпът е труден или работникът е много подвижен.
Причината е, че показанията на дозиметъра могат да
бъдат подправени при неконтролираните измервания и това прави резултатите ненадеждни.
Някои шумови дозиметри записват периодично във
файл нивата на шума по време на измерването. Този

Таблица 2.2 Типични варианти за избор в един измервател на звуково ниво

Един измервател на звуково ниво нормално включва възможности за настройка на измерването от
потребителя. Те могат да бъдат избрани от меню
на дисплея или чрез превключватели на лицевия
панел. Таблица 2.2 показва някои от типичните възможности. Някои уреди може да имат настройки по
подразбиране за измервания на дневна експозиция
и върхова експозиция.
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5.5.2. Измервания за дневната експозиция
на шум

ната на главата от страната на оператора, докато той
се движи през тревната площ. Повечето колебания на
нивото се усредняват поради избора на тип реакция S.
резултатните отчети са между 81 и 82 dB(A).

Домашна бензинова тревокосачка
90

SPL dB(A)

• Опциите за честотна корекция трябва да включват
корекция в съответствие с крива А и крива С, но
могат да включват и линейна амплитудно-честотна
характеристика
• Времеконстантите определят скоростта на реагиране на показваното ниво на звуковото налягане и
могат да включват следните стандартни реакции:
– F и S (Fast и Slow), съответно Бързо и Бавно
управляват усредняването на показваната на
дисплея ефективната стойност на нивото на
звуковото налягане. F позволява на дисплея
приблизително да следва приеманите изменения в звуковото ниво.S установява по-дълго
време за усредняване, което изглажда по-бързите изменения на нивото.
– P (Peak), т.е. Върхово допуска много стръмни
предни фронтове на сигнала, което позволява
отчитане на върхово ниво на звуковото налягане.
• Опциите за функция (Function) могат да включват:
– max - ефективната максимална стойност или
върховата максимална стойност по време на
измерването;
– SPL или LP - текущото ниво на звуковото налягане;
– Leq (еквивалентно ниво за постоянен шум) усредненото ниво на звуковото налягане за измервателния период. Leq се изписва и като LAeq или
LCeq, за да покаже измервания с амлитудно-честотна характеристика от вида A или C.
• Превключвателят за обхвата на нивата позволява
на потребителя да избере работния обхват на уреда
според нивото на шума. Обхватите често, но не винаги, се определят чрез горната граница на обхвата на
индикация в dB. Някои уреди работят с един широк
диапазон и нямат превключвател за обхват.

Пример:
Задвижвана от бензинов двигател домашна косачка
за трева произвежда постоянен шум. SPL (НЗН) се
измерва с уред за нивото на звука, държан на височи-
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фигура 2.7 Диаграма на нивото на звуковото налягане SPL от задвижвана
с бензинов двигател домашна тревокосачка, в зависимост от времето

измерванията на Leq могат да бъдат ползвани за
постоянен и непостоянен звук. От уреда за измерване на звуково ниво, вие изисквате следното:
• Leq;
• АЧХ от вида на крива А
• подходящ измервателен обхват за нивото на звука

Пример:
Моторна градинска дробилка произвежда непостоянен звук. Нивото на звуковото налягане SPL (НЗН),
извеждано от уред за измерване на нивото на звука,
държан при позицията на оператора, се колебае
между 69 и 87 dB(A). Измерената за четири цикъла на
типични операции стойност Leq е 82 dB(A).

измерванията на SPL (НЗН) или Lp могат да бъдат
ползвани когато звукът е относително постоянен. По
отношение на измервателя на звуково ниво вие се
нуждаете от следното:

Градинска резачка

90
85

SPL dB(A)

• SPL (НЗН) - ниво на звуковото налягане
• АЧХ от вида на крива А
• S или F времеконстанта, по-бавната реакция при
избрана S времеконстанта ще изглажда малките
флуктуации
• подходящ измервателен обхват за нивото на звука

85

80
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70
65
0

50
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фигура 2.8 Диаграма на нивото на звуковото налягане SPL на непостоянния шум от моторна резачка в зависимост от времето, с крайния резултат
Leq в края на периода
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5.5.3. Измервания на експозицията от върхово звуково налягане

6. ИЗМЕрВАНЕ
6.1. подготовка

Звуково налягане

Звуково налягане на импулсен звук

Следвайки указанията на производителя:
Проверете дали батерията за уреда и неговия калибратор е годна за работа

0

Време

фигура 2.9 Диаграма на звуковото налягане при импулсен звук като
изстрел

За целта се нуждаете от измерване на най-високото
моментно ниво на звуковото налягане. От уреда за
измерване на звуково ниво вие изисквате следните
функции:
• Времеконстанта за режим P (върхово звуково
ниво)
• Индикация на върхова стойност
• АЧХ от вида на крива С
• Измервателен обхват до най-малко 140 dB.
Когато има вероятност върховото звуково налягане
да надвиши 140 dB, трябва да се уверите, че вашият измервател на звуково ниво има необходимия
измервателен обхват.

Пример:
Измерванията при оператора на пневматична машина за забиване на пирони са направени с измервател на звуково ниво, снабден с нискочувствителен
микрофон, за да са възможни измервания до 155 dB.
Измерват се както върховото звуково налягане по С,
така и нивото Leq по А за типичния 5-минутен период на работа.

Проверете и ако е необходимо настройте
показанията на уреда, ползвайки калибратор. (Забележка: номиналното ниво на
калибратора обикновено се колебае леко
при различните типове микрофони и понякога изисква корекция за атмосферното
налягане)

Поставете предпазителя на микрофона, за да
го защитите и да избегнете извънреден шум
от движения на въздуха
фигура 2.10 Подготовка според указанията от производителя на измервателния уред

6.2. измерване с измервател на звуково
ниво
• Измервайте при всяко шумно място, на което работи
дадено лице или през което преминава в течение
на работния ден. Експозиции под 70 dB(A) обикновено могат да бъдат пренебрегнати, но не забравяйте шумовете от радиоапарати, лични стереоуредби
и комуникационни средства, ако те са значителни,
както и приноса на импулсния звук с високо ниво към
дневната експозиция.
• Избягвайте отраженията на шума от вашето собствено тяло, като държите уреда на една ръка разстояние или го монтирате на триножник и застанете на най-малко 50 cm от задната част на уреда.
• Измервайте шума там, където би трябвало да е
главата на изложеното на шум лице, като насочите
уреда към източника на звук. Ако правите измерването в присъствието на лицето, опитайте се да го
накарате да стои леко встрани и дръжте микрофона на най-малко 15 cm от главата му.
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• Измерете както нивото по А, допринасящо за дневната експозиция на звук, така и върхово звуково
налягане по С на импулсни звуци с високо ниво.
Не забравяйте да запишете:

фигура 2.11 Измерване на звуковото ниво при ухото на оператора
(фотография © и с любезното разрешение на Службата по здраве и безопасност на Великобритания /Health and Safety Executive – Great Britain/)

• Там, където звукът варира, измервайте Leq достатъчно
продължително, за да получите достатъчно показания
за изчисляване на средното ниво. Може да се наложи
да измерите Leq за целия период на присъствие на
лицето. Ако измервате за по-къс период, изчакайте
показанието на уреда да се стабилизира в рамките на
1 dB вариации или измерете цяло число цикли, когато
операцията е циклична.
• При измерване на събития с много кратка продължителност, измерете стойността на Leq по А за
едно или повече цялостно завършени събития и
отбележете броя на включените събития.

• работника или работниците, за които се отнася
измерването;
• Вида на работната дейност по време на измерването;
• Мястото на измерване;
• Измерените нива на шум и продължителността на
измерване;
• Нивото на фоновия шум, ако той е значителен;
• Типичната продължителност на експозицията или
броя на събитията в измерването, както и броя на
събитията, включени в работния ден;
• Всички предпазни средства за слуха, носени от
работника.

Пример:
Запис на измервания, направени с измервател на
звуково ниво за оценка на експозицията на шум за
оператор на машина

название на работата
Машина за щамповане

на детайли Оператор за шлифоване на отливки / експедитор

Дата на измерване

31 април 2006

данни за измервателния уред
Уред

Тип 123

Сериен номер 12345

Калибратор

Тип 456

Сериен номер 54321

машина за щамповане на детайли
Leq dB(A)

Peak dB(C)

Време за
измерване

Време на
експозиция

При позицията на оператора

89

115

300 секунди

4 часа

В мястото за вземане на детайлите

86

111

50 секунди

30 минути

Почистваща машина със сгъстен
въздух

97

126

200 секунди

45 минути

Опаковане на детайлите и експедиране

<70

108

100 секунди

1 час 30 минути

източник на шум

Измервания от:
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6.3. измервания със звуков дозиметър

фигура 2.12 Микрофонът на дозиметъра е поставен на рамото

• Поставете микрофона на рамото, най-добре върху
раменната става, за да не се опира до врата или
да се трие по дрехите. Поставете самия уред стабилно в калъф или джоб, за да бъде предпазен от
повреда.
• Измерете цялата експозиция на шум през работния
ден или за кратък период, през който експозицията на шум е типична за ситуацията през деня.
• Избягвайте твърде кратки измервания, които дават
ниски показания за дозата, тъй като може да са
неточни поради ограничената разделителна способност на дисплея на уреда.
• Не забравяйте да запишете:
– Името на работника, който носи дозиметъра;
– работната дейност по време на периода на
наблюдение (това може да е нужно да се извърши от самия работник);
– Продължителността на измерване и продължителността на дневната експозиция на шум;
– Всички предпазни средства за слуха, носени от
работника.

Пример:
Отчет за измерване от дозиметър, носен през целия
работен ден.
измервания с шумов дозиметър в училището St Swithin
Име на служителя

Д. Браун

Длъжност

Учител по физкултура

Дата на измерване

31 юни 2006

данни за измервателния уред
Дозиметър

Тип DM 234

Сериен № 654

Калибратор

Тип C 789

Сериен № 432

дневна експозиция за периода на измерване: 81 dB(A)
дейности през деня
Време
период на урока

Микрофон на рамото

дейност

място

9 до 9:15

-

Проверка за присъствие

Класна стая 12

9:15 до 10:15

1

Хокей

Спортна площадка

10:15 до 11:15

2

Аеробика

Салон за аеробика

11:15 до 11:30

Междучасие

11:30 до 12:30

3

12:30 до 13:30

Обяд

Учителска стая
Тенис

Тенис кортове
Столова

13:30 до 14:30

4

Без ангажимент

Учителска стая

14:30 до 14:45

Междучасие

Подготовка

Гимнастически салон

14:45 до 15:45

5

Гимнастика

Гимнастически салон

Занимания с футболен отбор

Спортна площадка

След училище
16:00 до 17:00
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История на измерването във времето - отделни отчети за Leq по А в течение на последователни 15-минутни интервали в периода на наблюдение.
Край на
периода

Leq dB(A)

Край на
периода

Leq dB(A)

9:15

76

13:15

73

9:30

79

13:30

72

9:45

78

13:45

71

10:00

77

14.00

<70

10:15

77

14:15

<70

10:30

86

14:30

<70

10:45

88

14:45

74

11:00

90

15:00

83

11:15

87

15:15

83

11:30

74

15:30

84

11:45

78

15:45

80

12:00

77

16:00

72

12:15

79

16:15

82

12:30

77

16:30

78

12:45

74

16:45

80

13:00

75

17:00

78

резултатите от измерванията с шумовия дозиметър
показват, че учителят е изложен над първата стойност
на експозиция за предприемане на действие, тъй като
дневната експозиция на шум е 81 dB(A). Историята на
измерването във времето показва, че урокът по аеробика е най-шумният период през деня.

6.4. действия след завършване на
измерванията
Следвайки указанията на производителя:
• Проверете отново състоянието на батериите на
уреда и неговия калибратор
• Проверете отново и запишете показанията на
уреда, ползвайки калибратора
Свалете батериите от измервателния уред и от калибратора, за да не се повредят тези устройства, когато
не ги ползвате.

50

6.5. измерване на шум близо до ухото
Експозицията на шум от източници,
близки до ухото като комбинирани
слушалки с микрофон за комуникационни
цели или слушалки за вмъкване в ушите
или при носене на шумозаглушителни
каски при тренировъчна стрелба или
каска за мотоциклет, не може да бъде измерена с
измервателен уред за звуково ниво или звуков
(шумов) дозиметър

фигура 2.13 Измервания на шум при ухото с прилагане на методите HATS
и MIRE (фотография © и с любезното съгласие на Службата по здравеопазване и безопасност на Обединеното кралство)
Ляво: Симулатор с изкуствена глава и торс (източник HEAD Acoustics
GmbH, Германия)
Десен: MIRE (МрУ)

Нивото на шума може да бъде оценено
само от измервания в ухото. Съществуват два метода за измерване - техника с
микрофон, поставен в действително
човешко ухо (MIRE, МРУ), описана в стандарта EN ISO 11904-1:2002, и техника с ползване
на симулатор с изкуствена глава и торс (HATS,
СИГТ), описана в стандарта ISO 11904 2:2004. Тези
измервания са сложни и трябва да бъдат провеждани само от специалисти с нужните познания.
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7. ИЗЧИСЛяВАНЕ НА
рЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ОцЕНКАТА
7.1. изчисляване на експозицията на шум

Някои работни примери са показани след Таблица
2.3.
ниво на
ниво на
звуковото
експозиционни
дневната
налягане (нзн/
точки
експозиция на
SPL) или Leq
шум (LEX,d) dB(A)
dB(A)
104

1000

95

103

800

94

7.1.1. Метод на изчисляване

102

640

93

101

500

92

Експозицията на шум се изчислява от нивото и продължителността на всеки период с експозиция на
шум през деня. На разположение са редица прости
методи - с ползване на графични зависимости, номограми и компютърни програми. Пример за прост
метод за изчисляване на експозицията чрез сумиране на експозиционни точки, е даден по-долу22.

100

400

91

99

320

90

98

250

89

97

200

88

96

160

87

95

130

86

94

100

85

93

80

84

92

64

83

91

50

82

2. Умножете броя на експозиционните точки по
броя на часовете на експозиция със съответното
ниво.
или

90

40

81

За измерване на дискретни събития умножете броя
на експозиционните точки (EP) по продължителността на измерването в часове (t) и броя на събитията
за ден (N) и след това разделете резултата на броя на
събитията в измерването (m).

1.

За измервания на нивото на звуковото налягане
(НЗН/SPL) или измервания на Leq вижте съответните експозиционни точки от Таблица 2.1.

3. Сумирайте експозиционните точки за всички
периоди на експозиция през деня.
4. Потърсете LEX,d в колона 3, съответстващо на
общия брой експозиционни точки в колона 2.
5. Ако се изисква и изчисляване на нивото на
седмичната експозиция на шум, сумирайте експозиционните точки за седмицата и получете
усреднената стойност за седмицата чрез разделяне на общата сума на 5.

22.

89

32

80

88

25

79

87

20

78

86

16

77

85

13

76

84

10

75

83

8.0

82

6.4

81

5.0

80

4.0

79

3.2

78

2.5

77

2.0

76

1.6

75

1.3

Таблица 2.3 Таблица за изчисляване на точките за експозиция на шум

Една експозиционна точка за шум съответства на дневната персонална експозиция на шум от 65dB(A)
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Примери: Изчисляване на експозицията с използване на експозиционни точкиПример 1
шлифоване на отливки
Leq dB(A)

Върхова
стойност (Peak)
dB(C)

Време за измерване

При позицията на оператора

89

115

300 секунди

4 часа

В мястото за събиране на отливките

86

111

50 секунди

30 минути

източник на шум

Време за
експозиция

Машини за почистване със сгъстен въздух

97

126

200 секунди

45 минути

Опаковане на отливките и експедиция

<70

108

100 секунди

1 час 30 минути

подробности по експозицията

експозиционни точки

4 часа при 89dB(A)

4 x 32 = 128

0,5 часа при 86dB(A)

0,5 x 16 = 8

45 минути при 97dB(A)

0,75 x 200 = 150

Експозиция под 70dB(A) е незначителна

0

общ брой точки за експозиция на шум

286

дневно ниво на експозицията на шум

Пример 2

между 89 и 90dB(A)

Когато са измерени Leq или SPL:

Направени са измервания на шума по време на пробна стрелба с 4 ловни патрона от ловджийска пушка (m
= 4). Измереното за Leq е 102 dB(A) (EP = 640) за период
от 100s (t = 100 секунди = 0,028 часа). Операторът
нормално би изстрелял 10 (N = 10) патрона на ден. В
неговата работна зона фоновият шум е по-нисък от
75 dB(A).
подробности по експозицията

експозиционни
точки

10 изстрела, от които 4 изстрела за
100s дават Leq равно на 102 dB(A)

(640 x 0.028 x 10)/4 = 45

общ брой експозиционни
точки

45

където:
работният ден обхваща n дискретни времеинтервала и
T0 = 8 часа = 28,800 секунди;
Ti = продължителността на периода i, in в секунди;
(LAeq)i = еквивалентното ниво на звуковото налягане
по А за постоянен шум НЗН, SPL) (или НЗН, SPL), на
което лицето е изложено през периода i; u
продължителността на дневната експозиция на шум на лицето, в
секунди
Когато са измерени Leq на дискретни събития:

Формули за изчисляване на
експозицията на шум:
Дневната експозиция на шум (LEX,d = LEX,8h) се намира чрез сумиране на всички експозиции на шум
през деня, подобно на времево-претеглената
средна стойност на нивата на експозиция на
шум за официален 8-часов работен ден, както е
дефинирано от международните стандарти ISO
1999:1990, точка 3.6. Това не е просто събиране,
тъй като нивата в dB са логаритмични, а не
линейни стойности.
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LEX,d = Leq +
където:
n = броят пъти, когато е настъпило събитие с проява
на шум през работния ден
m = броят пъти, когато настъпилото събитие присъства в измерването
T0 = 8 часа = 28 800 секунди
t = продължителност на измерването
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Формули за изчисляване на експозицията на шум:
Седмичната експозиция на шум (LEX,w =
LEX,8h) се намира чрез сумиране на всички
експозиции на шум през седмицата, подобно на
времево-претеглената средна стойност на нивата на експозиция на шум за официална работна седмица от пет 8-часови работни дни, както
е дефинирано от международните стандарти
ISO 1999:1990, точка 3.6. Това не е просто събиране, тъй като нивата в dB са логаритмични, а
не линейни стойности.
Седмичното ниво на експозицията на шум
може да бъде изразено математически както е
показано по-долу:

където:
(LEX,8h)i = стойностите на LEX,d за всеки от 'm' работните
дни в разглежданата седмица.

7.1.2. Неопределеност на измерването
Всички измервания са свързани с известна неопределеност. Там, където вариациите в нивото или
схемата на работа са очевидни, може да се наложат
няколко повтарящи се измервания. Вероятно ще
бъде подходящо оценката да се базира на най-високата възможна дневна експозиция.
Измерването създава неопределености, дължащи
се на грешката на измервателния уред за ниво на
звука и на приложената методика. Първата се създава от измервателния уред, а втората е свързана с
избора на статистически представителни ситуации,
дължащи се на колебанията на експозицията от ден
на ден, както и на установените вариации между
повтарящите се измервания (вземане на отчети).
Измервателните уреди за звуково ниво от Тип 1 или
Клас 1 са най-точните уреди за измервания на място.
Измервателните уреди за звуково ниво от Тип 2 или
Клас 2 са дозиметри и са по-малко точни. В същото
време, независимо колко точен уред се използва,
при много обстоятелства неопределеността, дължаща се на промените в условията за експозицията е с
тенденция да е по-значителна, отколкото неопределеността, дължаща се на грешката на уреда.
Във всеки случай, един правилен отчет за оценка
трябва да включва стойността на неопределеността
за базираните на процедура измервания.

Формули за изчисляване на експозицията на шум:
Стандартът ISO 9612 „Акустика Измервания и изчисляване на професионалната експозиция на шум - инженерен метод“
дава стратегии за измерване при оценка на
експозицията на шум. Методите, описани в
стандарта, са разработени за оптимизиране
на изискваните усилия за постигане на дадена
степен на точност. Тези процедури са по-сложни и подробни, отколкото простите процедури,
дадени в това ръководство, но са полезни, ако се
изисква висока точност на измерването.
Член 4 от Директива 2003/10/ЕИО обаче постановява,
че:
2. Използваните методи и апаратури се приспособяват към съществуващите условия, като се отчитат по-специално характерните особености на
шума, който следва да се измерва, на продължителността на експозиция, на околните фактори и
на особеностите на апарата за измерване.
Тези методи и тези апаратури дават възможност
да се определят параметрите, определени в член
2 и да се реши, дали в дадена ситуация, стойностите, определени в член 3 са били надвишени.
3. Използваните методи могат да включват вземането на проби, представителни за експозицията
на отделния работник.
4. Оценяването и измерването, посочени в параграф
1, се планират и се извършват от компетентните
служби на подходящи интервали, като се взима
предвид, по-конкретно член 7 от Директива
89/391/ЕИО относно необходимите компетентни
лица или служби. Данните, получени при оценяването и/или измерването на нивото на експозицията на шум се съхраняват във форма, която
дава възможност да се направи консултация по
тях на един по-късен етап.
5. За прилагането на настоящия член, оценяването
на резултатите от измерването държи сметка за
неточностите на мярката, определена в съответствие с практиката на метрологията.
6. В съответствие с член 6, параграф 3 от Директива
89/391/ЕИО работодателят обръща особено внимание, когато пристъпва към оценка на рисковете, на следните елементи:
а) нивото, вида и продължителността на експозицията, включително всяка експозиция на
непостоянен шум;
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б)

в)
г)

д)

е)

ж)
з)

граничните стойности на експозиция и стойностите на експозиция за предприемане на
действие, определени в член 3 на настоящата директива;
всяко въздействие върху здравето и безопасността на работниците, принадлежащи
към особено чувствителни рискови групи;
в степента, в която това е осъществимо в техническо отношение, всяка последица за здравето и безопасността на работниците вследствие на взаимодействието между шума и
ототоксични вещества с професионален произход и между шума и вибрациите;
всяка непряка последица за здравето и безопасността на работниците вследствие от
взаимодействието между шума и сигналите
за тревога или други звуци, които е важно
да бъдат наблюдавани, за да бъде намален
рискът от злополуки;
информация за звуковите емисии, предоставяни от производителите на работното
оборудване, в съответствие с директивите
на Общността в тази област;
съществуването на заместващо работно
оборудване, създадено, така че да ограничава звуковите емисии;
продължаването на експозицията на шум
след часовете на работния ден, на отговорност на работодателя;

7.2. идентифициране на значителните
източници на шум
Намаляването на шума се постига най-добре чрез
мерки в зоните и по дейностите, които допринасят
най-много към дневната експозиция на шум. Найзначителният източник не е непременно този, който
произвежда най-високо ниво на звука, а този, който
добавя най-много експозиционни точки към нивото
на дневната експозиция на шум.

Пример:
оператор на машина за шлайфане на отливки
При мястото на оператора

експозиционни
точки
128

В мястото за събиране на отливките

8

Машина за почистване със сгъстен
въздух

150

Събиране на отливките и експедиране
Общ брой експозиционни точки

ниво на дневната експозиция
на шум

0
286

между 89 и
90dB(A)

Тъй като най-голямото количество експозиционни
точки се формират от машината за почистване със
сгъстен въздух, тя е приоритетна в мерките за контрол върху шума или намаляване на риска. Втори
приоритет за действие е намаляване на шума при
мястото на оператора.
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7.3. Взаимодействие между шума и свързаните с работата вредни за слуха
вещества и вибрации
Научните изследвания са довели до общото разбиране, че шумът, както и токсичните за слуховия орган
вещества и вибрации си взаимодействат (вижте и
Глава 7, точка 4.1). Член 4, параграф 6, буква г) от
Директива 2003/10/ЕО потвърждава това чрез изискване тези взаимодействия да бъдат взети под внимание при оценката на риска, стига това да е технически възможно.
Глава 7 по темата „Увреждане на слуха и наблюдение на здравето“ включва неизчерпателен списък
на токсичните за слуховия орган химически агенти,
свързани със съответните отрасли.
Към днешна дата, за тези взаимодействия липсват
количествени съотношения доза-реакция, а за взаимодействията шум-вибрации са налице само ограничени знания.
Засега е невъзможно да се дадат практически правила
за оценка на риска, с прагови стойности за тези взаимодействия. Нужни са допълнителни изследвания,
например поддържани от научни конференции на
равнище държава-членка и ЕС.
За да се осигурят превантивни мерки независимо от
липсата на научни знания за взаимовръзките дозареакция, някои експерти препоръчват понижаване
с 5 dB на стойностите за предприемане на действие,
при които трябва да се осигури здравно наблюдение
(аудиометрични прегледи) при комбинирани експозиции на шум и токсични за слуховия орган вещества или на шум и високо ниво на вибрации спрямо
стойността за предприемане на действие, посочена
в Директива 2002/44/ЕО23 за „вибрациите“. Научните
изследвания показват, че вибрациите по линията китка-ръка, както и по цялото тяло, осъществяват взаимодействия с шума. За тези взаимодействия обаче
липсват точни отношения доза-реакция. Насоки по
тази тема са дадени в глава 7.

7.4. изисквания за защита на слуха
Директивата изисква когато прилагате граничните
стойности за експозиция на шум, при определяне
на ефективната експозиция на даден работник да се
вземе под внимание затихването, получавано от личните предпазни средства за слуха, носени от работника. Експозицията на шум при поставени предпазни
средства за слуха се оценява от измерванията за
нивото на експозицията на шум, на което е изложен
човекът и изчисленията при ползване на стандартните данни за изпитания, придружаващи предпазните
средства. Насоки по тази тема са дадени в Глава 5
за „Лични предпазни средства (ЛПС): характеристики и избор на лични предпазни средства за
защита на слуха (ЛПСЗС)“.

23.

Директива № 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 25 юни 2002 година относно минималните изисквания за здраве
и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете, породени от физически агенти (вибрации). ОВ брой L 177 от
06.07.2002 г., стр. 13.
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8. ИНфОрМАцИя,
КОНСУЛТАцИя,
УЧАСТИЕ И ОБУЧЕНИЕ
НА рАБОТНИцИТЕ
рамковата Директива 89/391/ЕИО (Членове 10, 11, 12)
изисква работодателят да предприеме подходящи
мерки, за да информира, консултира, обучи и осигури
участието на работниците и/или техните представители във всички въпроси, касаещи здравето и безопасността на работниците на работното им място, в
съответствие с националното законодателство и/или
практики.
По-специално, Директива 2003/10/ЕО (членове 8 и 9)
постановява следното:

в)

г)

д)
е)
ж)

з)

резултат от шума, включително обстоятелствата, при които тези мерки се прилагат;
граничните стойности на експозиция и стойностите на експозиция за предприемане на
действие, определени в член 3 от настоящата директива;
резултатите от оценяването и измерването
на шума, извършени въз основа на член 4 от
настоящата директива, съпроводени от обяснение относно тяхното значение и относно
потенциалните рискове;
правилното използване на шумозащитните
средства;
ползата и начина за откриване и съобщаване на симптомите на увреждане на слуха;
условията, при които работниците имат
право на наблюдение на здравето и целта
на това наблюдение на здравето в съответствие с член 10 от настоящата директива;
практики за безопасност при труд за свеждане до минимум на експозицията на шум.

Член 8:

Член 9:

Без да се засягат членове 10 и 12 от Директива
89/391/ЕИО, работодателят следи работниците, които
са експонирани на работното си място на звуково
ниво, което е равно или по-високо от минималните
стойности експозиция за предприемане на действие
и/или техните представители, да получават информация и обучение във връзка с рисковете, произтичащи от експозицията на шум, по-специално що се
отнася до:

Консултациите и участието на работниците и/
или на техните представители се осъществяват в
съответствие с член 11 на Директива 89/391/ЕИО
по отношение на областите, уредени с настоящата
директива, по-специално:

а)
б)

естеството на този вид рискове;
мерките, приети за прилагане на настоящата
директива с оглед премахването или свеждането до минимум на рисковете, които са

• оценяването на рисковете и определянето на мерките, които да бъдат взети, посочени в член 4,
• мерките, целящи да премахнат или да намалят рисковете, които са резултат от експозицията на шума,
посочени в член 5;
• изборът на лични предпазни средства за защита от
шум, посочен в член 6, параграф 1, буква в).
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1. ИЗИСКВАНИя НА
ДИрЕКТИВАТА
Член 6 от рамкова директива 89/391/ЕИО24 излага
общите задължения на работодателите:
1. В рамките на своите отговорности работодателят
предприема необходимите мерки за опазване на
безопасността и здравето на работниците, включително предотвратяването на професионалните рискове, предоставянето на информация и
обучение, както и осигуряването на необходимата организация и средства.
работодателят следи за адаптирането на тези
мерки, за да се отчитат променящите се обстоятелства и има за цел подобряване на съществуващото положение.
2. работодателят прилага мерките, предвидени в
първата алинея на параграф на основата на следните общи принципи на превенция:
а) избягване на рисковете;
б) оценка на рисковете, които не могат да бъдат
избегнати;
в) борба с рисковете при източника им;
г) адаптиране на работата към индивида, особено
по отношение на проектирането на работните
места, избора на работно оборудване, избора
на работни и производствени методи, с оглед, в
частност, премахването на монотонната работа
и работата с наложен ритъм и за намаляване на
въздействието им върху здравето;
д) привеждане в съответствие с техническия
прогрес;
е) замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно;
ж) разработване на последователна цялостна
политика за превенция, която да обхваща
технологията, организацията на работата,
условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на факторите, свързани с работната среда;
з) отдаване на предимство на колективните
защитни мерки пред личните защитни мерки;
и) даване съответни инструкции на работниците.
работодателят трябва да съблюдава следните разпоредби от член 9 на рамкова Директива 89/391/ЕИО:
1. работодателят трябва да:
а) притежава оценки на рисковете за безопасността и здравето при работа, включително и
тези от тях, които касаят групите работници,
изложени на особени рискове;

24.
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Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. относно
въвеждане на мерки за насърчаване на подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното място. ОВ
брой L 183 от 29.6.1989 г., стр. 1.

б)

взема решения относно защитните мерки,
които трябва да се предприемат и ако е
необходимо относно защитното оборудване, което следва да се използва;

Накрая, Член 5 от директивата за шума 2003/10/ЕО 25
включва разпоредби, насочени към предотвратяване или намаляване на експозицията:
1.

Като се държи сметка за техническия прогрес и за
наличието на мерки за овладяване на риска при
източника, рисковете, произтичащи от експозицията на шум се премахват при източника или се
свеждат до минимум.
Намаляването на тези рискове се основава на
общите принципи на превенция и отчита, по-специално за:
a) други методи на работа, които изискват помалко експозиция на шум;
б) избор на подходящо работно оборудване,
произвеждащо, като се има предвид работата, която да бъде свършена, възможно наймалко шум, включително възможността да
се постави на разположение на работниците
оборудване, подчинено на разпоредбите на
Общността, чиято цел или резултат е да
ограничат експозицията на шум;
в) проектирането и разположението на работните места и конкретните места за работа.

2. ВЛИяНИЕ НА ПОМЕщЕНИЕТО (ПрАКТИЧЕСКИ)
2.1. отражение и поглъщане
Всички звуци, излъчени в едно работно помещение,
се отразяват от стените му. Отразените звуци
повишават експозицията на шум в помещението.
• Всеки път когато звукът достигне стена, част от
неговата енергия се отразява.
• Следователно помещението влияе върху акустичната
атмосфера. Този феномен се нарича „реверберация“.
– Общата експозиция се получава от комбинирания звук, съставен от звука, излъчен пряко от
съоръженията и многобройните звукови отражения, достигнали същото място.
– По повърхностите на помещението могат да се
поставят поглъщащи звука материали или по траекторията на звука могат да се окачат прегради, за
да приглушат отразения звук. Тези средства са разгледани подробно по-нататък (вижте секция 4.2).

25.

Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
6 февруари 2003 г., относно минималните изисквания за здраве и
безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове,
дължащи се на физически агенти (шум), ОВ брой L42 от 15.2.2003 г.,
стр. 38.
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Примери:

2.2. пряко поле и реверберационно поле

Двете противоположни крайности по отношение
на акустичното влияние на помещението са катедрала (с висока реверберация) и малък офис, чиито
повърхности са тапицирани със звукопоглъщащи
материи и килими. Най-силно поглъща звука, разбира се, откритото пространство!

Влиянието на помещението върху стойността
на експозиция на звук варира широко според разстоянието от източника на шум. Ефектите от
помещението се проявяват на далечно разстояние от източника.

Отразен звук

Пряк звук

Отразен звук

фигура 3.1: Звукът, излъчен от акустичен източник, се отразява от стените
около работното място. Експозицията на работника е резултат на прекия
звук и отразените звуци.

Поглъщащ материал

• Колкото е по-далече от съоръжението, излъчващо
шум, толкова по-голямо е влиянието на отразения
звук. Следователно помещението може да бъде
разделено на различни зони в зависимост от разстоянието им от източника.
– в близост до източника преобладава прекият
звук; тази зона се нарича „пряко поле“.
– далеч от източника преобладава отразеният
звук; тази зона се нарича „реверберационно
поле“. В реверберационното поле нивото на
шума е доста постоянно.
• Поглъщането на звука в помещението е доста
ефективно в реверберационното поле, като е относително безполезно в прякото поле.

Примери:
Прякото поле обикновено се простира на няколко
метра от машината.
Човекът, ползващ работен инструмент, обикновено
е в прякото поле на шума, създаван от този инструмент; облицоването на стените със звукопоглъщащ
материал ще е по-ефективно за стоящите по-далеч
работници, отколкото за работещия с инструмента.
Характеристики на помещението

Поглъщащ материал
фигура 3.2: Поглъщащите материали и средства намаляват отразения
звук и по този начин намаляват влиянието на помещението.

пряко поле

реверберационно
поле

фигура 3.3 Близо до източника на звук повечето шумове идват от самия източник. Тази зона се нарича „пряко поле“. Далеч
от източника на звук преобладава отразеният звук. Тази зона се нарича „реверберационно поле“.
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Прекъсната емисия
на звук

Преградите са в състояние да осигурят
звукоизолация. Звукоизолацията между
източника и слушателя намалява чувания
звук. (Вижте главата, озаглавена „Методи за
намаляване на звука“.) Ако един цех е разделен
чрез звукоизолиращи прегради на отделни зони,
всяка зона трябва да бъде изследвана поотделно по
отношение на нейната реверберация.
Много софтуерни пакети са посветени
на анализа на поглъщането на звука при
работното място. Те ни позволяват да
определим най-подходящото количество и
разположение на поглъщащите материали въз
основа на сравнителната полза в акустично
отношение и необходимата цена.
Мебелировката, екраните и големите съоръжения
също допринасят за акустичните въздействия
при работното място. Те имат отношение към
отражението, изолирането и поглъщането на
звука. Те трябва да бъдат взети под внимание при
акустичния анализ, ако са достатъчно големи в
сравнение с размерите на помещението.

3. ХАрАКТЕрИСТИКИ
НА ПОМЕщЕНИЕТО
3.1. Време за реверберация
Измерването на времето за реверберация осигурява оценка за общото акустично влияние на
помещението.
• Ако внезапно спрете източника на звук в помещение или затворено пространство, акустичните
отражения продължават да пътуват от стена към
стена, като тяхната енергия намалява постепенно
с всяко следващо отражение, докато звукът се разтвори в околния шум на помещението.
• Колкото по-ревербериращо е помещението, толкова по-бавно намалява нивото на звука в него.
Следователно акустичното влияние на помещението може да бъде оценено като време за затихване на
нивото на звука, което се нарича „Време за реверберация“ (Tr) и се дефинира като времето, необходимо
за понижаване на нивото на звука с 60 dB.
• Източникът на звук, ползван за измерване на Tr,
може да бъде източник от импулсен тип (например
изстрел) или непрекъснат равномерен шум, който
е прекратен внезапно.

Примери:
Средните времена за реверберация са около 0,5 s за
спалня, 1-2 S за концертна зала и 4-8 s за катедрала.
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Намаляване
на звуковото
ниво

Време за
реверберация

Фонов шум
Време [s]

фигура 3.4 Акустичните влияния на помещението могат да бъдат оценени
чрез прекъсване на звук и измерване на затихването му, дължащо се на
отражения от повърхностите. “Времето за реверберация” (Tr) е времето, за
което звуковото ниво на внезапно прекъснатия звук се понижава с 60 dB.

3.2. Крива за пространственото разпределение на звука
Пространственото акустично влияние на помещението може да бъде преценено чрез затихването
на звука с разстоянието по отношение на общите
размери на помещението. То може да бъде оценено
със скоростта на затихване на единица дължина
или чрез силата на шума в определени точки.
• Ако в единия край на помещението се постави
източник на непрекъснат равномерен шум, може
да бъде измерено намаляването на звуковото ниво
по оста на помещението. След това резултатът се
изразява като „крива на пространственото разпределение на звука“.
• Влиянието на помещението може да бъде оценено
чрез параметъра DL2 Той представлява степента
на намаление на звуковото ниво при удвояване на
разстоянието от източника. DL2 се нарича „коефициент на пространствено затихване при удвояване
на разстоянието“.
• В открито пространство (в така нареченото „свободно поле“), степента на затихване на звуковото ниво е
6 dB за удвояване на разстоянието (т.е. DL2 = 6).
• разликата в звуковото ниво в дадена точка на
помещението и това, което се очаква в свободно
поле (DLf) се нарича „усилване на шума от помещението“ или „превишаване на звуковото налягане“.
Общите съображения за различните акустични параметри, характеризиращи помещението, са както следва:
• Ниска степен на усилване на шума от помещението съответства на висока стойност на DL2 и ниски
стойности на DLf и Tr Стойностите на
• DL2, DLf и Tr се променят с честотата; те могат да
бъдат дадени за октавни честотни ленти
• Стойностите на Tr, DL2 и DLf зависят от обема на
помещението

Примери:
Стандартът EN ISO 11690 – 1 препоръчва следните
стойности: Tr < 0.8 s за помещение с обем < 200 m3,
Tr < 1,3 s за помещение с обем < 1000 m3 и DL2 3 или
4 за помещение с по-голям обем.
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• Действия за възпрепятстване на разпространението
на звук във въздуха, включващи решения като шумозаглушаващи екрани, поставени близо до работника.

Крива за пространственото разпределение на звука
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фигура 3.5 Затихването на звука в цех може да бъде измерено от източника на шума до края на помещението. След това влиянието на акустиката на помещението се отчита по два начина: като „усреднен коефициент“
за затихване на звука или чрез сравнение с еквивалентното затихване в
открито пространство (свободно поле). (© с любезното разрешение на
INRS-CRAM Rennes)

Акустичните параметри на помещението
не се регулират от Европейски директиви,
но някои национални регламенти определят стойности, базирани на размерите
на помещението и ползваната площ.
Препоръчваните стойности в EN ISO 11690 са
посочени по-горе.
DL2 и DLf са най-представителните параметри
за оценка на работни помещения (цехове), но за
помещения с малки размери, които не позволяват надеждно измерване на DL, параметърът Tr е
по-подходящ.
Друг параметър може да характеризира поглъщането на звука в помещението: това е „еквивалентната
площ за поглъщане (на звука)“Aeq. Тя съответства на
площта с пълно поглъщане, която осигурява същото
поглъщане, както самото помещение.
Често се прилага „формулата на Сeбин“. Тя свързва обема на помещението V, общата му площ S и
времето за реверберация Tr :
αS = (0.16 V) / (Tr S)
където αS е така нареченият „коефициент на
Сeбин за поглъщане“.

4. рЕшЕНИя ЗА
ПОДОБряВАНЕ
НА АКУСТИЧНИТЕ
ПОКАЗАТЕЛИ НА
рАБОТНОТО МяСТО
4.1. промени по работното място
Промените на работното място осъществяват решенията за борба с шума, представени в Глава 4 „Как да
намалим експозицията на шум“ от ръководството,
а именно: „Насрещни действия“,
• включително решения, комбинирани с промени по
работното място като смяна на местоположението
му, ползване на дистанционно управление и пр.

Звукопоглъщащите материали се ползват за
намаляване на нивото на отразения звук.
• Звукопоглъщащите качества на даден материал
или система се изразяват чрез „коефициента на
поглъщане“ α, който представлява отношение на
погълнатата енергия на шума към общата падаща
енергия на шума.
• Пълният диапазон на възможните стойности на
α се простира от 0 (няма поглъщане) до 1 (пълно
поглъщане, т.е. еквивалентно на открито пространство, в което няма отражения на звук).
• За един и същ материал или система, стойностите
на α варират в зависимост от честотата на звука
• решенията по отношение на поглъщането могат да
бъдат разделени на следните групи.
– Порести материали (стъклена вата, минерална
вата и пр.), които разсейват звуковата енергия чрез
дифузия на звука в тяхната маса. Те са най-ефективни при високи честоти. Обикновено се закрепват
по повърхността на стените или се монтират като
звукопоглъщащи прегради, окачени на тавана.
– „Диафрагмите“ са дървени панели, закрепени към
стените върху дървени летви. разсейването на звуковата енергия се осигурява чрез деформиране на
панелите, при което въздухът зад тях се сгъстява.
Диафрагмите са най-ефективни при ниски честоти.
– „резонаторите“ са технически изделия, съдържащи въздушни кухини, свързани с околния
въздух през отворени шийки (подобно на
бутилките). Движението на въздуха в кухините
разсейва звуковата енергия. резонаторите са
ефективни за определени честоти, определени
от геометрията на кухините.
• За едно и също средство за поглъщане на звук,
стойностите на α варират според геометрията,
плътността и дебелината на материала и пр.

Примери:

Типични стойности на α са 0,01 за мрамор, 0,04 за
бетон, 0,8 за стъклена вълна и пр. Типичните вариации на α в зависимост от честотата могат да бъдат
илюстрирани както следва:
α

250 Hz

500 Hz 1000 Hz 4000 Hz

стъклена вата

0,3

0,7

0,9

0,95

Диафрагма

0,6

0,4

0,2

0,1

резонатор
(конструиран за 500 Hz)

0,2

0,9

0,2

0,05

Примери от промишлеността, както и техническите
спецификации, които трябва да бъдат използвани при
обработка за поглъщане са дадени в Глава 4 „Как да
намалим експозицията на шум“?
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фигура 3.6 Панели от порести материали могат да бъдат поставени по
стените на цеха или да бъдат окачени на тавана като акустични прегради,
с цел да се намали високочестотният звук.

Както видяхме по-горе, акустичното
влияние на помещението е различно
когато сме близо до източника на шум
или сме далеч от него. Ползата при
поглъщане на звука от помещението се
различава по аналогичен начин: тя може
да е между 1 и 3 dB близо до източника и
между 5 и 12 dB далеч от него (вижте EN
ISO 11690).
Профилът на повърхността има значителен
ефект върху поглъщането на звука. Това се взема
под внимание при усреднената стойност за
поглъщане, измерена за област, много по-голяма
от геометрията на профила.
Една стена рядко е акустично еднородна и по
други причини: тя включва прозорци, врати,
частични покрития и пр. Тези елементи трябва
да бъдат отчитани поотделно когато тяхната
повърхност е значителна в сравнение с тази на
стената. Ако случаят не е такъв, могат да бъдат
ползвани усреднени стойности за цялата стена.

фигура 3.7 „Диафрагмите“ са дървени панели, закрепени към стените
върху носещи летви. Те намаляват нискочестотните звуци.

Входна шийка

Резонираща
въздушна кухина

фигура 3.8 Акустичните „резонатори“ са въздушни кухини, отворени от
единия си край. Те обикновено се вместват вътре в стените, за да приглушават звуци с избрани честоти.
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5. ПрОГНОЗНИ
ИЗЧИСЛЕНИя ЗА
шУМА
Съществуват методи и софтуер за изчисляване на звуковото налягане в определени точки,
ако знаем емисията на звук от съоръженията в
помещението и характеристиките му по отношение на поглъщането на звука.
• Нуждаем се от информация за емисията на шум от
съоръженията.
• Нуждаем се от данни за работното място: геометрия, заемана площ, коефициенти на поглъщане на
повърхностите - като последните могат да бъдат
взети с приближение въз основа на теоретичните
стойности.
• резултатите могат да бъдат нивата на звуково налягане в определени точки, „карти“ на разпределението на шума или параметри за поглъщане на звука
от помещението.
• резултатът е имисията, базирана на различни
източници на емисия и на отраженията от стените.
Изчисляването на експозицията ще изисква и времеинтервалите на експозиция в различни работни
зони.

ГЛАВА 3: ОфОрМЛЕНИЕ НА рАБОТНОТО МяС ТО

фигура 3.9 Софтуер за моделиране на работни места с изчисляване на звуковите нива - в този случай е представена „карта“ на шума, в която нивата на шум са представени с цветове по показаната скала
(софтуер: RayPlus® с любезното разрешение на © INRS - франция)

Тези помощни средства се ползват при проектиране на нови или значително реконструирани
работни места. Те предвиждат бъдещите ситуации, като позволяват сравнение на няколко
ситуации, за да се намери най-доброто решение
или да се постигне целта по отношение на пределното ниво на шума.

Резултатите съдържат и известна неопределеност, зависеща от метода на изчисление, надеждността на използваните параметри и допусканията, приети при изчисленията. Независимо от
това, могат да бъдат сравнявани различните
резултати, съответстващи на различни решения, и да бъде направен разумен избор.

различните случаи могат да бъдат сравнявани чрез:

„разумният избор“ се прави, като се вземе под внимание:

• Промяна на емисиите на работните съоръжения,
което би означавало например монтиране на потихи съоръжения или ползване на шумозаглушаващи прегради;
• Промяна на местоположението на работниците
или съоръженията в рамките на цеха;
• Увеличаване на поглъщащата способност на съответните повърхности.

• Изчисленото ниво на шума при всяка ситуация;
• Последствията от всяко решение (цена, влияние
върху процеса, въздействие върху други фактори
на професионалното здраве и безопасност, замърсяване и пр.).
Някои методи за предвиждане на нивата
на звуково налягане на работното място,
както и имисията на шум, са дадени в
EN ISO 11690-3:1997.
На разположение са различни софтуерни пакети
за предвиждане на акустичните параметри на
помещения. Те може да се различават по отношение на определени критерии като ергономия,
скорост на изчисление, количество налични
данни (геометрия, характеристики за звуково
поглъщане на различни материали и пр.), допускания и точност на изчисленията и пр.

фигура 3.10 Моделирането позволява симулиране на различни промени
в работното място и оценка на ползите от това
(софтуер: RayPlus® с любезното разрешение на © INRS - франция)

Повечето методи включват определени опростяващи допускания. Те обикновено нямат
значително влияние по отношение на средните
честоти, които допринасят най-много за експозицията на работника на шум.
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1. ИЗИСКВАНИя НА
ДИрЕКТИВАТА
Член 5 от Директива 2003/10/ЕО26 установява, с цел
предотвратяване или намаляване на експозицията
на шум, следните разпоредби:
1. Като се вземе под внимание техническият напредък
и наличността на мерки за контрол на риска при
източника, рисковете, произтичащи от експозицията на шум, трябва да бъдат премахнати при техния
източник или да бъдат намалени до минимум.
Намаляването на такива рискове трябва да се
основава на общите принципи за превенция и
по-специално да вземе под внимание:
a) други работни методи, които изискват по-малка експозиция на шум;
б) избор на подходящо работно оборудване,
отчитане на работата, която трябва да се свърши, излъчване на най-малкия възможен шум,
включително възможността да се предостави
на работниците работно оборудване, препоръчано от разпоредбите на Общността, с цел или с
резултат ограничаване на експозицията на шум;
в) планът и разположението на работните
места, както и работните ситуации;
г) адекватна информация и обучение на работниците как да използват правилно работното оборудване, с цел да намалят до минимум
експозицията си на шум;
д намаляване на шума с технически средства;
– намаляване на въздушния шум, например
чрез екрани, огради, шумопоглъщащи
покрития;
– намаляване на шума, разпространяващ се
по конструкциите, например чрез заглушаване или изолиране;
е) подходящи програми за поддръжка на
работното оборудване, работното място и
системите към работното място;
ж) организация на работата с цел намаляване
на шума;
– ограничаване на продължителността и
интензитета на експозицията;
– подходящи схеми за работното време с
адекватни периоди;
2. Въз основа на оценката на риска, ако горните
стойности на експозиция за предприемане на
действие са превишени, работодателят трябва
да състави и внедри програма от технически и/
или организационни мерки, предназначени за
намаляване на експозицията на шума, вземайки
под внимание мерките, описани по-горе.

26.
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Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
6 февруари 2003 г., относно минималните изисквания за здраве и
безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете
от физически агенти (шум), ОВ брой L42 от 15.2.2003 г., стр. 38.

3.

4.

5.

Въз основа на оценката на риска, работните места,
на които работниците могат да бъдат изложени на
шум, превишаващ горните стойности на експозиция
за предприемане на действия, трябва да бъдат маркирани с подходящи надписи и символи. Тези проблемни зони трябва освен това да бъдат оградени
и достъпът до тях да бъде ограничен, когато това е
технически изпълнимо и оправдано от риска.
Когато вследствие на естеството на дейността, работникът има полза от използване на места за почивка,
за които отговаря работодателят, шумът на тези места
трябва да бъде намален до ниво, съответстващо на
тяхното предназначение и условия за използване.
Съгласно Член 15 от Директива 89/391/ЕИО27, работодателят трябва да съгласува мерките, предвидени
в този член с изискванията на работниците, принадлежащи към особено чувствителни рискови групи.

2. СъщЕСТВУВАТ МНОжЕСТВО рЕшЕНИя НА
ПрОБЛЕМА С шУМА
2.1. решенията, осигуряващи колективна
защита, са с приоритет
Приоритетът на решенията, осигуряващи колективна защита, e в основата на предпазните мерки,
определени в директива 89/391/ЕИО. В областта
на борбата с шума са налице множество решения
за колективна защита.
• Всички решения, въведени в тази глава, са за колективна защита
• Действията за индивидуална защита включват главно ползване на лични предпазни средства за слуха
[вижте глава 5 за „Лични предпазни средства
(ЛПС): характеристики и избор на лични предпазни средства за слуха (ЛПСЗС)“] и шумоизолирани
заслони. Заслоните тук се отъждествяват с прегради,
тъй като физическите им принципи са еднакви

2.2. ръководство за разбиране на решенията за предпазни мерки
Съществуват множество решения за намаляване на шума чрез колективни средства; важното е
да се познава този широк диапазон от средства
и да се знае как да се направи избор измежду тях.
• Тази глава въвежда различни „фамилии“ от решения и пояснява техните принципи. Ефективността
им се представя чрез посочване на стойностите на
акустичните параметри. Дадени са и примери на
приложението им като промишлени решения.

27.

Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. относно въвеждане на
мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето
на работниците на работното място. ОВ брой L 183 от 29.6.1989 г., стр. 1.
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• Когато бъде избрано дадено решение, на купувача
трябва да се предостави спецификацията му, за да
се увери в неговата ефективност и да се предотвратят недоразумения. За да се постигне тази цел,
в края на тази глава е предоставена информация.

2.3. ефективността на решението се променя в зависимост от честотата
Акустичните свойства на всички материали и
системи се променят с честотата. Акустичната
ефективност на решението се мени в широки
граници в зависимост от този параметър.
• Акустичната ефективност нараства като правило,
но не винаги, с честотата. Ниските честоти са трудни за потискане.
• Съществуват специфични честотни ленти, в които
ефективността е понижена.

3. КЛАСИфИКАцИя НА
МЕТОДИТЕ ЗА НАМАЛяВАНЕ НА шУМА
Целта е да се определи най-доброто решение
измежду различните възможности за намаляване на шума. Най-доброто решение е това, което
дава най-добрия резултат при по-ниска цена и е
обект на по-малко ограничения.
• Някои действия за намаляване на шума са често
ползвани в промишлеността, но реалният избор на
решения е по-широк, отколкото обичайната практика ни кара да вярваме.
• Обичайните решения не винаги съответстват на
проблема или ситуацията в завода; нещо повече те изискват оптимизация по отношение на целите,
свързани с шума.
• Индустриалецът не трябва да бъде забавян от
определени решения; простите решения много
често могат да осигурят значителни ползи.

Примери:
цялостната акустична обработка на цеха, включваща
покриване на стените и тавана със звукопоглъщащ
материал, може да бъде прекалена и понякога дори
доста неефективна, ако източникът на шум например
е близо до работника. Аналогично, шумоизолираният заслон може да е напълно неефективен, ако той
трябва да го напуска от време на време.
Методите за намаляване на шума могат да принадлежат на общи фамилии и един предварителен обзор може да спомогне за избора.

• Действия„с изпреварване“. Те включват организация на работата, проектиране на процеса и
доставка на оборудване. Тези действия са найефективни, когато се планират на етапа на проектиране на работното място или преди значителни
промени. Те позволяват да се избегнат проблемите
и непредвидената работа на по-късен етап.
• Действия „при източника“. Те включват модифициране на оборудването. Главната трудност е
да се запази гаранцията на оборудването, ако се
направят такива изменения. Когато се изпълнят
правилно, обаче, действията „при източника“ могат
да осигурят значителни ползи по отношение на
шума и въздействието върху работното място,
понякога чрез евтини решения. Стремете се към
прости идеи или „трикове“ и привлечете екипа по
поддръжката или доставчика на оборудването към
работата по проблема.
• Действията по препятстване на разпространението на шума са най-често ползвани. Те се възприемат като най-малко влияещи върху организацията
на работата и работата на оборудването, но това не
винаги е вярно. Те са ефективни при необходимост
от корекция, но могат да бъдат планирани и на
етапа на проектиране. Тяхната реална ефективност
зависи от акустичната обстановка и могат да дадат
добри резултати, ако са подходящи, но могат да
доведат и до високи разходи и да донесат малки
ползи в акустично отношение.

Примери:
Поставянето на шумни работни съоръжения (вентилатори, компресори и пр.) на разстояние от работниците е евтино решение, ако се приложи на етапа на
оборудване на цеха. След това може да е по-лесно
да се оградят тези съоръжения, ако не е необходим
непрекъснат достъп до машините.
Типът на звука позволява да бъдат отделени
най-подходящите решения.
• Глава 1 въвежда различни типове звук: разпространяващ се в твърдо тяло, наричан звук, пренасян по
конструкциите, въздушен звук и звук в течности
• Въздушният звук и звукът в течности се възприемат
заедно като „флуидни звуци“ (в течна или газова
среда), тъй като имат много общи характеристики
• Тези типове освен това се отнасят за излъчването на
звук, както и за разпространението на звука
• Звукът, разпространяващ се по конструкциите, се
поражда от механични взаимодействия: при работата на зъбни предавки, триене, удари и пр.
• флуидните звуци се пораждат вследствие на изменения в налягането в течна или газова среда: свистене, турбулентност, изстрел и пр.
• Звукът, разпространяван в твърдо тяло, се нарича
„пренасян по конструкциите“: звукът се пренася по
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стените, пода, тръбите и пр.
• Звукът, разпространяван по въздуха, се нарича
„въздушен“. Звукът се разпространява в околния
въздух и като по-широко понятие говорим за звук,
разпространяващ се във флуиди
Някои решения не се разглеждат в тази глава тъй
като са описани в други части на ръководството.
• Лични предпазни средства (ЛПС): Характеристики
и избор на лични предпазни средства за слуха
(ЛПСЗС) (Глава 5),
• Оформление на работното място (Глава 3).

Действия от
организационно
естество

Действия по
отн. на
предаването

Действия при
източниците

Тип Действие

Редовна
профилактична
поддръжка

Предаване
през твърди

Флуидни
източници

Поправка или
замяна на
оборудването

Ползването на технически симулации
може да бъде полезно при избора на
най-доброто действие за намаляване на
шума. Те варират от проста формула,
осигуряваща груба оценка на ефекта от
решението, до специализиран софтуер, оценяващ
ефекта от комбинирани решения и позволяващ
оптимизация на решението. Цената на такава
симулация често се компенсира значително от
ползата при изпълнение на работата.

Твърдотелни
източници

Практиуеско решние
Действие върху
потока

Действие върху
приложените сили

Шумозаглушите л

Действие върху
конструкцията

Прегради

Обработка на
помещението

Разделяне на
зони

Поглъщане на
шума

Ограждане

Промяна на процеса

Промени по работното
място или организацията
на работа

Предаване
през въздуха

Изолиране на
вибрациите

Екрани

Шумоизолиран

фигура 4.1 Действия за намаляване на шума на работното място
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4. ДЕйСТВИя ОТ ОрГАНИЗАцИОННО ЕСТЕСТВО
Ползването на оборудване с нисък излъчван шум
(нискошумящо оборудване) е в основата на политиката за борба с шума.
• Изборът на нискошумящо оборудване ви позволява
да избегнете прилагането на широкообхватни мерки
за намаляване на шума
• Във всяка фамилия инструменти или машини съществуват повече или по-малко шумящи модели: при
поръчка, в спецификациите на оборудването трябва
да бъде включено изискване и по отношение на
шума
• Съставете процедура по приемане на оборудването,
която включва проверки и за произвеждания шум
при работни условия
• Осигурете подходяща техническа поддръжка през
целия експлоатационен период на оборудването:
една машина в добро състояние е по-тиха машина

Примери:

Работният процес създава повече или по-малко
шумни работни условия.
• За постигане на същия резултат може да бъде ползван
и по-тих процес
• Тихият процес често върви ръка за ръка с производителността и качеството
• Малки компоненти от работния процес могат да имат
значителен принос по отношение на шума (падане на
обекти, въздухоструйно почистване и пр.)
• Подобряването на процеса може да е удобен момент
да се справите и с другите форми на замърсяване
(прах, топлина и пр.)
• Параметрите на процеса могат да бъдат коригирани,
за да се получат по-тихи работни условия, но трябва
да се има предвид и запазване на производителността

Примери:
Превозването на предмети с количка вместо влаченето им по пода, електронно регулиране на скоростта
вместо механично, съкращаването на шумните работни
периоди колкото е възможно повече, настройка на скоростта на въздушния поток или налягането на въздуха
до стойности с най-нисък произвеждан шум и пр.

Ползване на нискошумящи ръчни инструменти (циркуляри, въздухоструйни машини, винтоверти и пр.),
както и нискошумящи машини (компресори, двигатели,
вентилатори и пр.)

фигура 4.3 Адаптирайте или настройте процеса

фигура 4.2 Избирайте нискошумящо оборудване и осигурете подходяща
техническа поддръжка
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Примери за илюстриране на някои работни методи с
намаляване на нивото на излъчване на шум:
метод / принцип на действие
намалено
излъчване на шум

увеличено
излъчване на шум

Спускане и полагане
(върху пода)

Хвърляне (на пода)

Вакуумно изсмукване

Издухване със сгъстен
въздух

Пробиване на отвор чрез
центровъчно свредло

Пробиване на отвор чрез
център

Пробиване

Отсичане / щанцоване

Дрелка с ударно действие

Мощна бормашина с ударно
действие

Заваряване на шпилки (в
корабостроенето)

Заваряване на компоненти
тип "Knacken"

Въртящ (шарнирен) гаечен
ключ

Гайковерт с ударно действие

Електрическо задвижване

Двигател с вътрешно горене

Леене

Коване

Плъзгащ лагер

ролков лагер

Хидравлично формоване

Оформяне (на фланци) с чук

Хидравлично изтегляне/
пресоване

Изправяне с чук

Снаждане

Занитване

Машина за лазерно рязане

Машина за контурно рязане
чрез изсичане в точка

Оптична сигнализация

Звукова сигнализация

рязане с възвратнопостъпателно движение на
режещия лист

рязане чрез шлайфане

Плазменодъгово рязане

Механично рязане

релефно формоване
(например с гравиращи ролки)

релефно формоване чрез
ударен поансон

Пресоване

Удряне

ремъчен привод

Верижен привод

ротационно шлайфане

Плоско шлайфане

рязане с трион/циркуляр

рязане чрез шлайфане

Закрепване с винтове

Нитоване

Заваряване

Нитоване

ролково заварени шевове

Свързване със зачукване на
профил

Пулверизиране на почистващо
средство за заваряване

Изсичане на пръските от
разтопения метал

Маркираща машина
(например за тръби)

Впечатване на релефни
маркировки

Нитоване на планетарен
принцип

Нитоване чрез щамповане

Непрекъснато
транспортиране

Транспортиране с
прекъсвания

Таблица 4.1 работни методи с намалена емисия на шум
[BGI /Информационни материали за професионалните сдружения/ (нем.) 688
„шум на работното място в металообработващата промишленост", стр. 51]

Организационните мерки могат да са решение.
Член 5, параграф 1, буква ж), i) от директива 2003/10/ЕО
установява следните изисквания:
• шумът може да бъде намален чрез „ограничаване
на продължителността и интензитета на експозици-
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ята на шума“ [ако се вземе предвид 50 % намаление
на работното време, това води до намаление само с
3 dB(A) (вижте Глава 1 „принципи на акустиката“];
• шумът може да бъде намален чрез „подходящи
графици за работното време с подходящи периоди
за почивка“;
Освен това могат да бъдат взети и други мерки:
• Организационните мерки включват планиране на
работните зони на цеха и организация на работата.
• Акустичната планировка на цеха трябва да вземе
под внимание разположението на оборудването
по отношение на работниците;
• Организирайте работата така, че най-шумните
задачи да са с по-кратка продължителност за изложените на шум работници; и пр.
При тези мерки не се изисква допълнително оборудване и те могат да бъдат евтини.

Примери:
Поставете шумните съоръжения далеч от стените и
ъглите; групирайте ги далеч от позициите на работниците или поставете шумоизолиращи разделителни прегради. Организирайте периодична смяна на
работните места, за да „разпределите“ шумните задачи (без да „жертвате“ работниците!); ползвайте средства за дистанционно управление, за да държите
работниците далеч от шумните съоръжения и пр.
Действията от организационно естество
трябва да бъдат предвидени колкото се може
по-рано, на етапа на планиране на монтажа.
Съвместната работа по тези действия с
доставчиците на съоръженията може да е
от полза; Глава 6 разглежда специално тази тема.

фигура 4.4
Строителство - Ползване на тиха горелка
(© Yves Cousson – с любезното разрешение на INRS – франция)

Заваръчните горелки са значителни източници на
шум в много дейности, например при строителни
работи. Ползването на тихи горелки намалява емисията на шум да бъде намалена с 7 до 20 dB(A), в
зависимост от газовия поток.
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разполагане на
съоръженията

разпределяне
на шумната
работа между
работниците

фигура 4.5 Схеми на разположение на работните места; организация на
работата

5. ДЕйСТВИя ПрИ
ИЗТОЧНИКА
5.1. действия при флуидни източници
Като правило, действията при флуидните
източници са насочени към намаляване на завихрянето на потока газ или течност.
• Намалете скоростта на потока
• Подобрете качеството на повърхността
• работете върху препятствията: намалете размера им,
оптимизирайте формата им
• Избягвайте острите сгъвки, резките промени в
сечението и пр. в тръбите

фигура 4.6 Източници на звук, разпространяващ се във флуид: действайте върху потока или ползвайте шумозаглушители

Винтове за настройка на
дължината на раз-клонението

Колкото се може по-близо до източника могат
да бъдат поставени шумозаглушители.

Примери:
При една шлайфмашина поставете въздухозаборника
по посоката на потока, вместо под ъгъл. „Поставете
гладкостенни тръби; монтирайте разсейващи шумозаглушители при вентилаторния вход и изход на системата за събиране на прах“. Заменете износените шумозаглушители при разширителните изходи за газовете на
машините за инжекционно леене, когато се задръстят.

Изпускателна
тестова клетка

Разклонение на
тръбата за парата

Ниво на звуковото налягане в dB

• „разсейващи“ шумозаглушители, съдържащи шумопоглъщащи материали: за бавни въздушни потоци.
• шумозаглушители от „реактивен тип“, базирани на
геометричната форма.
• „разширителни“ шумозаглушители, ползвани главно за входни и изпускателни отвори на устройства
със сгъстени газове

Изпускателна
тръба

преди
с шумозаглушител

Средни честоти на октавните ленти

фигура 4.7 Изпитания на двигател - Ползване на шумозаглушители
(© С любезното съдействие на Службата по здравеопазване и безопасност на Обединеното кралство.)
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шумът от изпусканите газове преобладава в звуците,
генерирани от много двигатели, особено от двигателите с вътрешно горене. Ползването на подходящи
шумозаглушители може да снижи шума с 20 до 40
dB(A). Един специално проектиран шумозаглушител
се базира на резонансния принцип (вижте Глава 3
„оформление на работното място“); дължината му
се настройва според честотата на звуците, които трябва да поглъща. Спектралният анализ разкрива, че преобладаващата честота се потиска почти изцяло.

5.2. действия при източници на звук твърди тела
обичайните действия при източници на звук - твърди тела, се фокусират върху механичните сили:
• предотвратяване на триенето
• предотвратяване на ударите
• превръщане на действащите сили в постоянни,
доколкото е възможно
• намаляване на кинетичната енергия: намаляване
на просвета между частите, масата на подвижните
части и пр.
Едно съоръжение може да генерира повече или помалко вибрации и шум, прилагайки една и съща
сила; това свойство може да бъде контролирано
чрез конструктивни изменения:
• предотвратете резонанса чрез промяна на масата или
коравината на конструкцията,
• осигурете потушаване на вибрациите чрез конструктивни мерки като използвате съответни устройства
(антивибрационни покрития, амортисьори и пр.); те
преобразуват енергията на вибрациите в топлина,
която след това се разсейва вътре в тях,
• ползвайте конструкции, които пораждат и предават по-малко вибрации и излъчват по-малко звукова енергия

Примери:
Смазвайте местата на допир, ползвайте пластмасови вместо метални предавки, намалете височината
на падане на детайлите, ползвайте перфорирани
вместо цели листове, покривайте компонентите на
конструкцията с шумопоглъщащи слоеве и пр.

Отделно от подобреното
шумозаглушаване, което като правило
подобрява ситуацията с шума,
действията върху конструкцията на
оборудването рядко могат да бъдат
проведени само на базата на интуиция. По-добре
е те да бъдат планирани въз основа на
конкретен анализ, с ползване на подходящи
измервателни и изчислителни средства.
„Активен контрол“ е решение, което
теоретично може да бъде ползвано както
за въздушен, така и за разпространяващ се
по конструкциите шум. Принципът включва
създаване на противофазен „противошум“ или
„противодействаща сила“, противоположна на
първоизточника. Текущото техническо равнище
ограничава ползването на такива решения в
промишлеността и те по-често се разглеждат
във връзка с нискочестотния, въздушен шум.

Прорези с лазер през
циркулярния диск

Във
вътрешността
на диска
е поставен
шумо-заглушителен
слой.

фигура 4.9 рязане на дърво с циркуляр – Ползване на шумозаглушени
циркулярни дискове
(© С любезното разрешение на INRS – франция)

При рязане на дърво, циркулярният диск е основният
източник на шум. Много производители предлагат
„тихи циркулярни дискове“, произведени по различни
технологии - с „лазерно прорязване /на антивибрационни контури/ (а) или „циркулярни дискове от тип сандвич“ (б). Най-ефективните в това отношение дискове
могат да намалят шума при работа с до 7 dB(A).

фигура 4.10 Металообработване – Контейнери за механични части
фигура 4.8 Източници на шум - твърди тела: действайте върху силите или
конструкцията на оборудването
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В металообработването, работата с механични детайли често поражда импулсни шумове поради ударите
между детайлите. Тук виждаме контейнер, ползван
за събиране на детайлите преди процеса на промиването им. Ползването на контейнери с мрежести
стени намалява излъчвания звук.
Два прости метода могат да бъдат ползвани за намаляване на шума, породен от падащите в контейнера детайли:
насочване на движението им с профилиран улей (а) или
намаляване на звука при падането им в контейнера чрез
ползване на мрежести (а не листови) стени (б).
Когато пуснете 0,5-килограмови болтове да падат
от един метър в празен контейнер, намаляването на
ударния шум е с приблизително 6 dB(A) за решение
(а) и с 14 dB(A) за решение (б).

Затварящ капак
Уплътняващ фланец
(само от единия край)

Вътрешна черупка от
перфорирана листова стомана
Външна черупка от
плоска листова стомана
Бързодействаща ключалка
за захващане на обшивката

Уплътняващ фланец
(само от единия край)

фигура 4.11 Добра шумоизолационна обработка – Обшиване на тръба
(© С любезното разрешение на Службата по здравеопазване и безопасност на Обединеното кралство.)

Твърди частици се придвижват през система от твърди тръби. Намаляване на шума с приблизително
10-15 dB(A) се постига чрез прилагане на акустично
(шумоизолиращо) обшиване на тръбите. То се реализира чрез полагане на дебел слой от полутвърда
минерална вата, обшит с листова стомана.

6. ДЕйСТВИЕ ПрИ
рАЗПрОСТрАНяВАщ СЕ
ВъВ ВъЗДУХА шУМ

• Трябва да се вземат под внимание ограниченията,
свързани с вътрешноцеховия транспорт и необходимостта от достъп до оградените съоръжения.
• Голямата маса на стените обикновено върви ръка
за ръка с по-добрата изолация.
• Ползването на двойни, тройни и пр. стени може да
осигури добра изолация.
• Прозорците и вратите трябва да бъдат проектирани и с отчитане на акустичните им (шумоизолиращи) свойства: един малък „акустичен недостатък“
намалява значително общата изолация.
• Предотвратете всеки „акустична утечка“; ползвайте уплътнители
• Звукоизолацията обикновено подобрява свойствата си с честотата, но всяка стена има честотни
диапазони, при които звукоизолацията е неефективна. Опитайте се да установите тези диапазони,
ползвайки документацията на обекта или приблизителни изчисления.

Примери:
Влияние на отворите в стените и акустична утечка:
отвор в стената с площ 1 % от общата площ намалява
коефициента на звукоизолация на стената от 30 на
20 dB. Следващата таблица включва примери за средните звукоизолационни стойности на определени
типове стени.
стена

R dB(A)

7 cm единичен гипсокартон

34

1 cm стъкло

33

5 cm зидана тухлена стена

39

7 cm гипсокартон + вата + 7 cm гипсокартон

54

0.8 cm стъкло + 1.4 cm въздух + 1 cm стъкло

35

9 cm бетон

47

9 cm бетон + 5 cm вата + 1 cm твърда мазилка

61

6.1. разделяне на работното място на зони
Разделянето на работното място на зони може
да осигури изолиране на въздушния шум; стените
трябва да имат добри шумоизолиращи свойства.
• шумните съоръжения могат да бъдат групирани
заедно на място, което е отделено от цеха чрез
непропускащи въздух стени.

фигура 4.12 Отделете шумното оборудване чрез стени
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Демпфериращи елементи
фигура 4.14 Оградете шумното оборудване

фигура 4.13 Текстилна промишленост - разделяне на текстилните работни места
(© Bernard Floret - С любезното разрешение на INRS – франция)

На това работно място за мъжки ризи, шумният цех
е разделен чрез акустична (звукоизолираща) стена,
която включва прозорци с двойни стъкла, за да се
вижда и в двете посоки.

6.2. звукоизолирани заграждения и
заслони
Заграждението е звукоизолирана „кутия“, в
която се намира шумното съоръжение. За това
решение важат общите съображения за разделяне на цеха от акустична гледна точка, но няколко специфични проблема изискват внимание.
• Загражденията създават ограничения за достъпа
до съоръжението, които трябва да се вземат под
внимание
• В загражденията често трябва да се предвидят
отвори за вкарване и изкарване на материали и
продукция, за вентилация и пр.
• Споменатите отвори трябва да бъдат обработени
по отношение на акустиката: вземете под внимание необходимостта от заглушители, тунели за
поглъщане на шума, звукоизолиращи завеси и пр.
• Вътрешните повърхности на звукоизолиращото
заграждение трябва да бъде покрито със звукопоглъщащ материал, за да се предотврати усилване на звука вътре в заграждението
• Съоръжението трябва да бъде напълно отделено
(акустически) от заграждението (вижте т.7).

Примери:
Акустичната полза от заграждението може да бъде
20 to 30 dB(A). Ако вътрешността на заграждението
не е облицована със звукопоглъщащи материали,
тази полза може да намалее с до 10 dB. Заграждение
около конвейер за бутилиране с пластмасови ленти,
поставени към едната открита страна, може да даде
снижение на шума с 7 dB(A).
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фигура 4.15 Изкопна кариера – Ограждане
(© Bernard Floret - С любезното разрешение на INRS – франция)

В миннодобивния сектор и при каменоломните,
прахът и шумът са най-главните източници на
замърсяване.
За да се пребори и с двата фактора, в тази каменоломна са затворили трошачката във високо 25 m
заграждение, изградено от двойни стени, разделени
от минерална (каменна) вата.
Звукоизолираният заслон е кабина, в която
се намира работникът. От физическа гледна
точка, звукоизолираният заслон се държи по
същия начин както заграждението и конструкцията му е построена по същите правила. Трябва
да се вземат под внимание специфични изисквания, свързани със защитата на работника.
• Подобно на личните предпазни средства за слуха,
звукоизолираният заслон представлява лично
решение, което трябва да бъде разглеждано само
като последно защитно средство
• Ефективността на звукоизолирания заслон намалява значително поради времето, което работникът
прекарва извън него. Степента на затихване на
шума е сравнима с тази на предпазните средства за
слуха (вижте глава 5)
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• Защитата на работника трябва да вземе под внимание и други въпроси на предпазването на здравето
като вентилация, температура, методи за взаимно
общуване, възможност за възприемане на предупредителни сигнали и пр.

Примери:
Акустичната полза от звукоизолирания заслон може
да е в диапазона от 25 до 35 dB(A).
фигура 4.17 Поставете екраните непосредствено до работниците

фигура 4.16 Транспорт – шумът е намален в кабината на това транспортно средство за персонал чрез облицоване на пода и страничните стени с
листова стомана, стъкловлакна и други повърхности със звукопоглъщащ
материал
(© С любезното разрешение на Health & Safety Executive, U.K.)

6.3. звукоизолиращи екрани
звукоизолиращите екрани са подобни на стени
секции, които не са свързани в един или повече
от техните ръбове. те не пораждат проблеми с
достъпа, но звукоизолиращите им качества са
ограничени. те трябва да отговарят на следните
минимални изисквания:
• Поставете звукоизолиращите екрани колкото се
може по-близо до работниците
• Осигурете достатъчна височина на екрана (в идеалния случай два пъти височината от пода до ушите)
• Осигурете достатъчна широчина на екрана, която
трябва да бъде приблизително равна на двойната
височина
• Покрийте повърхностите на екрана със звукопоглъщащ материал
• Материалът на екрана трябва да бъде такъв, че ако
е приложен като стена, да осигурява понижение на
въздушния шум с 20 dB
• Обработете и повърхностите в останалата част на
помещението, за да станат звукопоглъщащи

фигура 4.18 Металообработване – Звукоизолиращ екран
(© Yves Cousson – С любезното разрешение на INRS – франция)

В този цех работниците са отделени чрез звукоизолиращи екрани, защищаващи тяхното най-близко
пространство. Помещението е обработено за поглъщане на звука, така че всеки работник може да бъде
защитен от съседа си с до 5 dB(A).

6.4. поглъщане на звука в помещението
Темата за поглъщане на звука в помещението е въведена в глава 3, озаглавена „Оформление на работното място“.
В тази глава са предвидени примери - вижте т.8 подолу „Намиране на решение: спецификации“.

По отношение на използването на звукоизолиращи
екрани в музикалните и развлекателните отрасли,
вижте глава 8.

Примери:
Акустичната полза от екрана може да е едва 10 dB,
като в помещение с реверберация може да се очаква
максимално 5 dB.

фигура 4.19 Гараж - Средства за поглъщане на звука
(© Yves Cousson - С любезното разрешение на INRS – франция)
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Гаражите често имат отразяващи звука стени, които
усилват шума. Звукопоглъщащ материал може да
поставен по различни начини: чрез окачени шумозаглушители (вляво) (осигуряващи голяма звукопоглъщаща повърхност), чрез цялостно покриване на стените и тавана или със слоеве (вдясно).
Всички цитирани дотук решения имат
работни характеристики, които се
изменят с честотата: тяхната
ефективност ще зависи от типа на
шума, който трябва да бъде потиснат.
Така например, един звукопоглъщащ екран, който
е по-ефективен при високи честоти, ще осигури
различни ползи в зависимост от това дали
шумът е с ниска или висока честота. Този въпрос
е усложнен по отношение на звукоизолацията,
тъй като решенията обикновено страдат от
влошени характеристики при специфични
честоти, в зависимост от тяхната геометрия
(форма, размери) и конструкция. Поради това
този въпрос трябва да бъде взет под внимание
при всички акустични изследвания, чрез анализ на
измерванията и техническите спецификации.
Хората често бъркат понятията поглъщане
и изолация. Поясненията, дадени в това
ръководство, показват, че методите и целите
се различават: поглъщането на звука има
отношение към вътрешния шум в помещението,
докато изолацията се отнася за предаването
на шума между помещенията. Например,
стъклената вата е отличен звукопоглъщащ
материал, но има лоши изолационни качества
(17 dB при 1000 Hz и плътност 20 kg/m3).

7. ДЕйСТВИя ПрИ рАЗПрОСТрАНЕНИЕ/ПрЕДАВАНЕ НА ЗВУКА
ПрЕЗ ТВърДИ ТЕЛА

дела на шума, дължащ се на предаване на звука чрез
въздуха
• Специализирани методи за измерване могат да
спомогнат за определяне на дела на шума, дължащ
се на предаване на звука през твърди тела. Като
алтернатива (на посоченото в предната точка),
някои елементи могат да бъдат приети като значителни: високи нива на вибрация на големи конструктивни елементи (плочи, стени), нискочестотен шум, разпространение на шума на голямо
разстояние и пр.
Отговорът на проблема с шума от предаването
му през твърди тела е изолирането (потискането) на вибрациите. Това включва главно използването на еластично противовибрационно окачване, но са необходими определени изисквания:
• Принципът, залегнал в основата на изолацията
срещу вибрации, е да се „окачи“ съоръжението,
така че да стане независимо от заобикалящите го
обекти (т.е. без твърда връзка с тях)
• Това означава, че съоръжението трябва да се поддържа от противовибрационни монтажни елементи, които са колкото е възможно по-гъвкави, запазвайки способността си да поддържат съоръжението без да се разрушават
• Всички връзки на съоръжението с останалите технически средства трябва да бъдат взети под внимание (тръби, кабели и пр.)
• Поддържащата конструкция (монтажна плоча, под
и пр.) трябва да са с достатъчна коравина: не се
доверявайте на тънки бетонени плочи или леки
стоманени рамки

Примери:
Машините с възвратно-постъпателни механизми са
типични съоръжения, които трябва да бъдат вибрационно изолирани. Ако енергията на вибрациите е значителна, те трябва да бъдат вибрационно изолирани и да
стъпват върху масивни бетонни фундаменти.

Уверете се, че проблемът при вас е разпространение/предаване на звука през твърди тела,
преди да действате по него.
• Предаването на звука през твърди тела обикновено включва проблеми с вибрация: благоприятни
условия за възникване на вибрация, нарушения в
конструкцията и пр.
• По отношение на експозицията на шум на работното място, делът на шума, дължащ се на предаване
на звука през твърди тела, рядко преобладава над
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фигура 4.20 Вибрационното изолиране на съоръжение тук е осигурено
чрез еластично пружинно окачване.
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Принципът, на който се основава
методът за преценка на дела на шума,
дължащ се на предаване на звука през
твърди тела, включва сравняване на
предаването на звука през твърдата
конструкция на съоръжението с предаването му
само по въздуха; последната стойност се
получава например чрез използване на
високоговорител.
Изолацията на вибрациите става ефективна
едва над определена честота, чиято стойност
е 1,4 пъти по-висока от така наречената
„естествена монтажна честота“. Последната
е право пропорционална на коравината на
закрепването и обратно пропорционална на
масата на съоръжението. Ето защо е много
трудно да се изолира съоръжение с ниски работни
честоти (под 8 Hz).

Фуния

Възбудител

монтажни
елементи

фигура 4.21 Производство на детайли – Вибрационно изолиране
(© С любезното разрешение на INRS – CRAM Nancy – франция)

Малки детайли за автомобилната промишленост се
намират във вибриращи бункерни подаватели. Това
съоръжение генерира нискочестотен шум („брум“),
поради основната честота на вибрациите, равна
на 50 Hz. Поставянето на подходяща вибрационна
изолация и гъвкави противовибрационни монтажни
елементи намалява разпространяването на шума
през твърдите елементи на конструкцията. В същото
време, експозицията на работниците на вибрация
близо до машината е намалена значително.

8. OСИГУряВАНЕ НА
рЕшЕНИЕ: СПЕцИфИКАцИИ
Забележка: Тази точка предлага насоки за осигуряване
на редица акустични решения, които бяха
въведени в настоящата глава. Тя не засяга
осигуряването на т.нар. „тихо“ оборудване, което е разгледано в глава 6 на това
ръководство.

8.1. необходими спецификации
Важно е да се гарантира, че избраното решение
ще разреши ефективно проблема с шума. Поради
това акустичната спецификация трябва да бъде
включена в поръчката.
• Анализирането на проблема и предприемането на
някои логични действия могат да осигурят някои
решения по отношение на шума. Но в повечето
случаи МСП трябва да разчита на специалист, за да
намери и закупи „правилното“ решение
• След това е необходимо да се състави ясна спецификация, която няма да бъде разбрана погрешно
при провеждане на приемните изпитания
• различни фактори могат да доведат до съществени
различия по отношение на това какво се счита за
крайно ниво на шума: измервателни параметри,
единици, условия на измерване, работни условия
на съоръжението и пр.
• За да се избегнат недоразуменията, по-долу включваме списък на полезни предложения за оформяне
на спецификации на обичайните решения. Този
списък не е изчерпателен: предоставен е само като
помощен материал.

8.2. общи спецификации
Съществуват общи спецификации за всички
акустични решения.
• Първата, разбира се, съдържа акустичните изисквания, т.е. параметрите, ползвани за проверка на
получените акустични ползи (степента на понижаване на шума)
• Един общ параметър, който може да се измери
лесно, е LpA (ниво на звуковото налягане в [dB(A)] в
дадена точка, когато съоръжението работи и акустичното решение е въведено в действие
• Ако е възможно, точката на измерване трябва да е
при работното място на оператора.
• За да получите сравнение на нивото на шума преди
и след внедряването на решението, трябва да
бъдат посочени редица условия за провеждане на
„приемните изпитания“
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• Някои от тези условия касаят работата на съоръжението и околната му среда, включително:
– мястото на съоръжението по отношение на
работното място
– работни условия на съоръжението
– шумопоглъщащи характеристики на помещението
– пренаселеност на помещението
• Други условия касаят самото измерване, например:
– тип и клас на точност на измервателните уреди
– документално потвърдено калибриране на
измервателните уреди
– проверка на калибровката в началото и края на
приемните изпитания
– значения на измерените стойности: например
всички измерени стойности трябва да надвишават фоновото ниво с най-малко 6 dB(A),
– стабилност на нивото на шума: например измененията на нивото по време на измерванията не
трябва да надвишават 3 dB(A),
• „Изисквания към конструкцията,“ могат да бъдат
добавени към списъка на спецификациите:
– определени конструктивни параметри могат да
засегнат акустичната ефективност; например
„акустични утечки“, твърди връзки и пр.
– други изисквания касаят работното място или
околната среда на процеса: защита на повърхностите, биологична съвместимост, противопожарна или топлинна защита, хигрометрия, вентилация, достъп до съоръжението, възможност
за разглобяване и пр.
• Стандартите са най-добрите материали за справка
при съставяне на надеждни изисквания по отношение на акустичните решения. Съществуват стандарти за най-обичайните решения (вижте секция
8.3 по-долу).

8.3. избрани стандарти
Стандартите са най-добрите източници за
справка при съставяне на спецификационна таблица. Те са специфични за всяко акустично решение.
• Стандартите осигуряват точни дефиниции на съответните параметри
• Стандартите могат да осигурят практическа информация, специфична за разглежданото решение.

Примери:
Таблицата по-долу включва препратки към стандартите, които осигуряват обща информация за акустичните спецификации или са специфични за акустичните решения.
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Стандартите обикновено посочват
акустичните параметри, които са
по-приложими технически за
разглежданото решение. Измерването на
тези параметри обикновено е по-сложно
от това на LpA, но резултатът е
по-надежден.

стандарт

наименование

ISO 11200:1995

Акустика. Излъчване на шум от машини и
съоръжения. ръководство за използване
на основни стандарти за определяне на
излъчените нива на звуково налягане на
работното място и на други определени
положения (ISO 11200:1995)

ISO 15667:2000

Акустика - Указания за защита от шума
чрез заграждения и кабини

ISO 12001:1996

Акустика – Излъчване на шум от машини
и съоръжения. Правила за разработване
и представяне на стандарти за измерване
на шума

ISO 11546-2:1995

Определяне на техническите
характеристики на звуковата изолация
на заграждения. Част 2: Измервания на
мястото на работа на машината (с цел
приемане и потвърждаване)

ISO 11957:1996

Акустика. Определяне на техническите
характеристики на звуковата изолация
на кабини. Измервания в лабораторни
условия и на мястото на работа на
машината

ISO 14257:2001

Акустика - Измерване и
параметрично описание на кривите
на разпространяване на звука в
пространството на работното помещение
с цел оценяване на акустичните му
характеристики

ISO 354:2003

Акустика. Измерване на
звукопоглъщането в реверберационна
камера

ISO 11821:1997

Акустика. Измерване затихването на
звука от подвижен екран на работното
място

ISO 11820:1996

Акустика. Измервания на
шумозаглушители на работното място

Таблица 4.2Препратки към стандарти, осигуряващи обща информация за
акустични характеристики или специфични за акустичните решения

Chapter 1: prinCiples of aCoustiCs
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Трябва да се подчертае, че:
„работодателят прилага мерки за превенция, като отдава предимство на
колективните защитни мерки пред личните защитни мерки“
(Член 6, параграф 2, буква з) от рамкова директива 89/391/ЕИО)
„Личните предпазни средства трябва да се използват, когато рисковете не могат в
достатъчна степен да се избегнат или да се ограничат чрез техническите средства за
колективна защита или чрез мерките, методите или процедурите на организация на
работата“. (Член 3 от Директива 89/656/ЕИО за ЛПС)

1. ИЗИСКВАНИя НА
ДИрЕКТИВИТЕ
Няколко директиви се прилагат към избора и
ползването на лични предпазни средства за защита на
слуха като лични предпазни средства.
Член 6, параграф 2, буква з) от рамкова директива
89/391/ЕИО28 предвижда, че: „работодателят прилага
мерките, предвидени в първата алинея на параграф
1 на основата на следните общи принципи на
превенция:
з) отдаване на предимство на колективните защитни
мерки пред личните защитни мерки“.

Директива 89/656/ЕИО29 на Съвета, отнасяща се до
минималните изисквания за здравето и безопасността
на работниците при използване на лични предпазни
средства, също е приложима, без да се накърняват
изискванията на Директива 89/391/ЕИО. Трябва да се
подчертае, че в член 3 „Общо правило“ се отбелязва:
„Личните предпазни средства трябва да се използват,
когато рисковете не могат в достатъчна степен да се
избегнат или да се ограничат чрез техническите средства
за колективна защита или чрез мерките, методите или
процедурите на организация на работата“.
Освен това, член 4 определя:
1.

Освен това, член 13, параграф 2, буква б) от рамкова
директива 89/391/ЕИО определя:
„Всеки работник е длъжен, доколкото е възможно, да
се грижи за безопасността и здравето си, както и за
безопасността и здравето на другите хора, засегнати
от неговото действие или бездействие при работа
в съответствие с обучението си и инструкциите на
работодателя му.
За тази цел работниците трябва, в частност, в
съответствие с обучението си и инструкциите на
работодателя им:
а) да използват правилно машините, апаратите,
инструментите,
опасните
вещества,
транспортното оборудване и другите
средства за производство;
б) да използват правилно личните предпазни
средства, които са им предоставени и след
употреба да ги връщат на съответното
място.“

28.
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Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 за въвеждане на
мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето
на работниците на работното място. ОВ L183, 29.6.1989 г., стр. 1.

Личното предпазно средство трябва да отговаря
на съответните общностни разпоредби
за разработка и производство с оглед на
безопасността и здравето, които се отнасят за
него.

Всяко лично предпазно средство трябва:
а) да съответства на рисковете, които трябва
да се предотвратяват, без самото то да води
до увеличаване на риска;
б) да отговаря на съществуващите условия на
работното място;
в) да отчита ергономичните изисквания и
здравословното състояние на работника;
5. Съответна информация за всяко лично
предпазно средство, необходима за прилагането
на параграфи 1 и 2, трябва да се предоставя и
да е на разположение в предприятието и/или в
учреждението.
6. Личните предпазни средства трябва да се
предоставят безплатно от работодателя, който
осигурява тяхното нормално функциониране
и задоволително хигиенно състояние чрез
необходимата поддръжка, ремонт и замяна.

29.

Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно
минималните изисквания за безопасността и здравето на
работниците при използването на лични предпазни средства на
работното място. ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 18.
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В тази връзка трябва да се припомни, че Директива
89/686/ЕИО на Съвета30 отнасяща се до сближаването
на законодателствата на държавите-членки относно
личните предпазни средства, също се прилага. Тази
директива установява условията за пускането на
пазара, свободното обращение и съществените
изисквания по отношение на безопасността, на които
трябва да отговарят личните предпазни средства
с оглед на опазване на здравето и осигуряване на
безопасността на потребителите.
За да се опрости прилагането на Директива
89/686/ЕИО, като законово обвързващо е съответното
национално транспониране на текста на директивата,
бе подготвено ръководство от съответните служби на
Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“
на Европейската комисия в сътрудничество с
държавите-членки, европейската промишленост,
европейските институти за стандартизация и
уведомените органи:
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/
ppe/guide.htm
Комисията обаче не носи каквато и да е отговорност
или задължение по отношение на информацията
в това ръководство. Допълнителни указания,
особено касаещи конкретен тип продукти, могат
да бъдат намерени на интернет страницата на
Комисията:
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/
ppe/index.htm
Тези средства трябва да са съобразени с процедурите
по сертифициране и изпитване на стандартни модели
от утвърдените органи, гарантиращи „CE“ качество
на крайния продукт. Директивата установява
система за проверка на продуктите и включва
разпоредби, позволяващи на държавите-членки да
изтеглят лични предпазни средства от пазара и да
забраняват пускането им на пазара или свободното
им обращение, ако е установено, че тези лични
предпазни средства с „CE“ маркировка и ползвани
според предназначението си могат да изложат на
риск личната безопасност.
Личните предпазни средства за защита на слуха
трябва да отговарят на съществените изисквания по
отношение на здравето и безопасността, включени в
приложение II, параграф 3.5 на директивата. Личните
предпазни средства за защита на слуха, предназначени
за превенция на вредните въздействия на шума, трябва
да могат да намаляват шума, така че еквивалентните
нива на звука, възприемани от ползвателя на
предпазното средство, при никакви обстоятелства да
не надвишават граничните стойности на експозиция,
посочени в Директива 2003/10/ЕО31
Всяко лично предпазно средство за защита на
слуха трябва да има етикет, показващ степента на

30.

Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно
сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта
на личните предпазни средства (ЛПС), ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18.

31.

Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
6 февруари 2003 г. относно минималните изисквания за здраве и
безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете
от физически агенти (шум), ОВ L 42, 15.2.2003 г., стр. 38.

намаляване на звуковото ниво и стойността на
индекса на комфорт, осигуряван от личното предпазно
средство. Ако това е невъзможно, етикетът трябва да
е прикрепен към опаковката на продукта.

Трябва да се припомни, че:
“Ако няма други начини да се избегнат
рисковете, произтичащи от експозиция на
шум, правилно приспособени лични предпазни
средства за защита от шум се предоставят
на работниците и се използват от тях при
следните условия:
• когато експозицията на шум надвишава
долните стойности на експозиция за
предприемане на действие, работодателят
предоставя на работниците лични предпазни
средства за защита от шум;
• когато експозицията на шум е равна или надхвърля
горните стойности на експозиция за предприемане
на действие, работниците използват лични
предпазни средства за защита от шум;
• личните предпазни средства за защита от шум
се избират, така че да премахнат риска за слуха
или да го намалят до минимум.“ (Член 6, § 1 от
Директива 2003/10/ЕО)

2. ВъВЕДЕНИЕ
Ако не могат да бъдат използвани други
средства за избягване или превенция на
рисковете, дължащи се на експозиция на шум,
на работниците трябва да бъдат осигурени
предпазни средства за защита на слуха:
• Ако на работното място дневната експозиция на
шум (стандартизирана за 8 часа) превишава долните
стойности на експозиция за предприемане на
действие, работодателят трябва да предостави на
работниците предпазни средства за защита на слуха.
• Ако дневната експозиция на шум (стандартизирана
за 8 часа) достига или превишава горните стойности
на експозиция за предприемане на действие,
работниците трябва да използват предпазни
средства за защита на слуха.
1.

този контекст работодателят трябва да
направи всички необходими усилия, за да:
1. избягва източника на шум или да избегне
експозицията на работниците на шум;
2. прилага подходящи технически и
организационни мерки, за да намали
емисията на шум при източника;
3. прилага подходящи технически и
организационни мерки, за да намали
експозицията на работниците на шум;
4. ако не могат да се изпълнят споменатите
по-горе технически и организационни
мерки, работодателят трябва да осигури на
работниците си подходящи индивидуални
предпазни средства за защита на слуха.
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Работниците и/или техните представители
трябва да бъдат консултирани, когато се
избират типовете на индивидуални предпазни
средства за защита на слуха.
Освен това, всеки работник трябва да участва
в избора на своите индивидуални предпазни
средства за защита на слуха.

3. ТИПОВЕ ПрЕДПАЗНИ
СрЕДСТВА ЗА ЗАщИТА
НА СЛУХА

Ефективността на предпазните средства за
защита на слуха зависи преди всичко от това
дали се носят непрекъснато и правилно:

Съществуват много типове предпазни средства
за защита на слуха. Общо те могат да бъдат
разделени на антифони и тапи за уши.

• За подбор на най-подходящите предпазни средства
за защита на слуха се използват множество
обективни параметри (вж. раздел 5 на тази глава)
и изборът на работника е уместен;
• „Субективните“ параметри като дискомфорт и
неудобство могат да намалят реалното време на
ползване на предпазни средства за защита на слуха
и поради това трябва да се вземат под внимание.

Антифоните се състоят от две чашки, които
обикновено са съединени чрез дъга.

Примери:
1. На работното място измерената стойност на шума
е 83 dB(A), но долната стойност на експозиция за
предприемане на действие е 80 dB(A) съгласно
европейската директива за шума; работодателят
трябва да снабди операторите на работното
място с предпазни средства за защита на слуха.

• Чашките обхващат изцяло ушите и се притискат
към тях от дъгата.
• Чашките обикновено са запълнени с акустично
поглъщащ материал. ръбовете на чашките са
оформени като възглавнички, запълнени с мека
пяна или течност, за да подобрят комфорта при
носене и да са по-удобни.
• Дъгата може да бъде носена над или зад главата,
под брадичката или зад врата.
• Антифоните са на разположение в три размера:
малък, среден и голям.

Дъга
3aглушителнa

уaшка
фигура 5.1 Експозицията на шум превишава долната стойност
на експозиция за предприемане на действие; на работниците се
предоставят предпазни средства за защита на слуха

2. На работното място измерената стойност на шума
е 87 dB(A), но горната стойност на експозиция за
предприемане на действие е 85 dB(A) съгласно
Директива 2003/10/ЕО за шума; поради това
работниците трябва да носят предпазни средства
за защита на слуха.
фигура 5.3 Конструкция на антифоните
(© С любезното разрешение на Bacou-Dalloz / Howard Leight / Bilsom)

Антифоните с дъга за главата не трябва
да бъдат носени с предпазни каски.
Антифоните с дъга за врата или за
брадичката могат да бъдат носени с
предпазни каски. Антифоните могат да
бъдат прикрепени към предпазни каски.

фигура 5.2 Експозицията на шум достига или превишава горните
стойности на експозиция за предприемане на действие; работниците
трябва да носят предпазни средства за защита на слуха.
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Тапите за уши са предпазни средства за защита
на слуха, които се поставят във или над ушния
канал, за да го затворят плътно.
• Тапите за уши за многократна употреба обикновено

ГЛАВА 5: ЛИЧНИ ПрЕДПАЗНИ СрЕ ДС ТВА (ЛПС): ХАрАК ТЕрИС ТИКИ И ИЗБОр
НА ЛИЧНИ ПрЕ ДПАЗНИ СрЕ ДС ТВА ЗА ЗАщИТА НА С ЛУХА (ЛПСЗС)
са направени от силикон, гума или пластмаса;
някои са снабдени със свързващ шнур или дъга.
• Тапите за уши за еднократна употреба обикновено са
направени от пластмасова пяна или памучна вата.
• Тапите за уши, които ползвателят може да оформя
сам, са направени от материали, податливи на
оформяне чрез притискане, и ползвателят ги
оформя преди поставянето им в ушите си.
• Моделираните за конкретен ползвател тапи за
уши се оформят индивидуално, за да прилягат на
формата на ушния канал или за да покрият цялото
външно ухо на ползвателя.

Някои модели тапи за уши могат да
бъдат произведени в три размера: малки,
средни и големи. Тапите за уши за
еднократна употреба са разработени да
прилегнат на ушите (т.е. да бъдат
носени) само веднъж. Ако този тип тапи за уши
бъдат поставени повече от един път, те няма
да осигурят очакваното намаляване на шума.
За да се произведат тапи за уши, оформяни
индивидуално, се правят силиконови
отпечатъци на ушните канали или на външните
ушни части на ползвателя, и от тях се изготвят
отливки на тапите за уши. Изготвените за
конкретен ползвател тапи за уши се правят
от силикон (мека отопластмаса) или акрилат
(твърда отопластмаса) и се покриват
със специален лаков слой, за да се подобри
съвместимостта им с кожата. Постигат
се високи стойности на намаляване на звука
(45 dB и 30 dB съответно за високите и ниските
честоти). Тапите за уши се допълват с различни
филтърни елементи, за да се оформи нужната
характеристика за намаляване на звука.

В допълнение към пасивните предпазни средства
за защита на слуха, съществуват предпазни
средства за защита на слуха, снабдени с
електронни системи.

фигура 5.4 различни модели тапи за уши
(© С любезното разрешение на Bacou-Dalloz / Howard Leight / Bilsom)

фигура 5.5 Моделирани за конкретен ползвател „отопластмасови“ тапи
за уши
(© С любезното разрешение на Auditech)

• реагиращите на интензитета на звука антифони и
тапи за уши са снабдени с електронни системи за
възстановяване на полезния звук. Тези предпазни
средства за защита на слуха са проектирани за
ползване в среди с неравномерен или импулсен шум,
когато е важно в периодите на затишие да се чува
нормалният говор и предупредителните сигнали.
• Антифоните с активно намаляване на шума са
снабдени с електронни системи, проектирани
да осигуряват допълнително намаляване на
нискочестотните шумове.
• Антифоните, снабдени с комуникационни средства
за получаване на информация или предупредителни
сигнали, осигуряват едновременно с това
необходимото намаляване на шума.
Следните стандарти съдържат
допълнителна информация за
характеристиките на предпазните
средства за защита на слуха, снабдени с
електронни системи: за реагиращи на
нивото на звука антифони: EN 352-4:2001; за
антифони с активно намаление на шума — EN
352-5:2002; за антифони с електрически аудио вход
— EN 352-6:2002; за реагиращи на нивото на звука
тапи за уши — EN 352-7:2002.

85

ГЛАВА 5: ЛИЧНИ ПрЕДПАЗНИ СрЕДС ТВА (ЛПС): ХАрАК ТЕрИС ТИКИ И ИЗБОр
НА ЛИЧНИ ПрЕДПАЗНИ СрЕДС ТВА ЗА ЗАщИТА НА С ЛУХА (ЛПСЗС)

4. ПАрАМЕТрИ НА
ПрЕДПАЗНИТЕ
СрЕДСТВА ЗА ЗАщИТА
НА СЛУХА И ТяХНОТО
ВЛИяНИЕ ВърХУ
ЕфЕКТИВНОСТТА ИМ
Ефективността на предпазните средства за
защита на слуха зависи главно от възможността
им за намаляване на шума.
Намаляването на шума от предпазното средство за
защита на слуха може да се дефинира от следните
параметри, които се оценяват лабораторно по време
на процеса на сертифициране:
• средна стойност на намаляване на звука и стандартно
отклонение;
• високочестотно намаляване на звука – H;
• средночестотно намаляване на звука – M;
• нискочестотно намаляване на звука – L;
• едночислен показател – SNR.
Средната стойност на намаляване на
звука осигурява най-точната преценка на
ефективността на предпазното средство за
защита на слуха.
Този параметър определя намаляването на шума във
всяка честотна лента в диапазона от 125 Hz до 8000
Hz. Средната стойност се базира на лабораторни
измервания, направени на 16 лица, което означава,
че стандартното отклонение трябва също да се
вземе под внимание. Стандартното отклонение е
статистически параметър, който показва колко близко
около средната стойност се разполагат 16-те различни
измерени стойности на намаляване на звука.

Примери:
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Честота

средна
стойност на
намаляване на
звука

стандартно
отклонение

125 Hz

11,1 dB

3,3 dB

250 Hz

18,1 dB

3,3 dB

500 Hz

25,1 dB

3,1 dB

1000 Hz

27,0 dB

2,3 dB

2000 Hz

28,6 dB

2,4 dB

4000 Hz

38,6 dB

2,6 dB

8000 Hz

40,2 dB

3,3 dB

Намаляването на шума, осигурено от
пасивните предпазни средства за защита
на слуха без електронни системи, се
увеличава с повишаване на честотата на
шума. Изключения са предпазните средства
за защита на слуха, снабдени с акустични
филтри, например тапи за уши,
проектирани специално за музиканти. Стандарт
EN 13819-2:2002 дава допълнителна информация за
метода на проверка на намаляването на звука.
Стойностите на високочестотното (H),
средночестотното (M) и нискочестотното (L)
намаляване характеризират ефективността
на предпазното средство за защита на
слуха по отношение на високочестотния,
средночестотния и нискочестотния шум.
Тези параметри показват числената стойност в
децибели, с която високо-, средно- и нискочестотният
шум се намалява ефективно от съответното
предпазно средство за защита на слуха, например
H = 29 dB, M = 23 dB, L = 15 dB.
Едночисленият показател (SNR) е по-неточен
индикатор на способността на предпазното
средство за защита на слуха за намаляване на шума.
Едночисленият показател (SNR) показва числената
стойност в децибели, с която се намалява нивото
на шума при използване на предпазни средства за
защита на слуха, например SNR = 26 dB.
Стандартът EN ISO 4869-2 осигурява
допълнителна информация за
изчисляване на числените стойности H,
M, L и SNR.
Степента на намаляване на шума от предпазно
средство за защита на слуха в различните
честотни ленти зависи от конструкцията.
Ефективността на антифоните зависи от:
• масата и размера;
• ъгъла на завъртане на чашките и възможността им
да прилягат към областта около ушите на човека,
който ги носи;
• силата на дъгата и притискането на възглавничките
към областта около ушите на човека, който ги носи;
• устойчивостта им към високи и ниски температури.
Ефективността на тапите за уши зависи от:
• конструктивния материал,
• формата и размера.
За да се осигури оптимална ефективност на
антифоните, цялата област на
възглавничките за чашките трябва да прилепва
плътно към главата на човека, който ги носи.
Аналогично, за да се осигури оптимална
ефективност на тапите за уши, поставянето им в
ушните канали трябва да бъде правилно.
Стандарт EN 13819-1:2002 осигурява допълнителна
информация за методите за изпитване на
физическите параметри на предпазните средства
за защита на слуха.
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5. ИЗБОр НА НАйПОДХОДящИя ТИП
ПрЕДПАЗНИ СрЕДСТВА
ЗА ЗАщИТА НА СЛУХА

5.1. предпазни средства за защита
на слуха с „CE“ маркировка за
съответствие
При избор на предпазно средство за защита на
слуха, което ще се ползва в работна среда, е от
съществено значение да се избере такова, което
има „CE“ маркировка за съответствие.
На европейския пазар съществуват десетки модели
на предпазни средства за защита на слуха.

Предпазни средства за защита на слуха с
„CE“ маркировка за съответствие

Предпазни средства за защита на слуха, избрани
според степента на намаляване на шума

Ако дадено предпазно средство за защита на слуха
има „CE“ маркировка за съответствие, това означава,
че то отговаря на изискванията на стандарт EN 352.
ЛПС, предвидени за превенция на вредното
въздействие на шума, трябва да отговарят на
разпоредбите, включени в приложение II, параграф
3.5 от Директива 89/686/ЕИО.

Предпазни средства за защита на слуха, избрани според
работните условия и ергономични фактори, например
характер на дейността на работника и специални задачи

Избраните предпазни средства за защита на слуха трябва
да са съвместими с останалите ЛПС (лични предпазни
средства)

Избраните предпазни средства за защита на слуха трябва
да отговарят на изискванията, продиктувани от
медицински съображения; те трябва да са комфортни за
носене и да се приемат от работника
фигура 5.7 „CE“ маркировка за съответствие
фигура 5.6 Схема за избор на предпазно средство за защита на слуха

5.2. избор на предпазно средство за защита на слуха според степента на намаляване
на шума

фигура 5.8 Специфичният шум изисква избор на правилния модел предпазно средство за защита на слуха
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Предпазните средства за защита на слуха
могат да бъдат избрани според техните
характеристики за намаляване на шума, които
трябва да бъдат съобразени с нивото и спектъра
на шума, на който е изложен работникът.
• Избраното предпазно средство за защита на слуха
трябва да намали нивото на шума в ушите на човека,
който го носи, до ниво под съответната стойност
за предприемане на действие, определена от
националните подзаконови разпоредби.
• Най-подходящото предпазно средство за защита
на слуха осигурява ниво на шума при тъпанчетата
на ушите на човека, който го носи, между 5 до 10 dB
по-ниско от съответната стойност за предприемане
на действие. Всъщност, не е правилно да се счита,
че колкото е по-висока степента на намаляване на
шума, толкова е по-добро предпазното средство за
защита на слуха (вж. фигура 5.9).
• На работника не трябва да се предоставя предпазно
средство за защита на слуха с ненужно висока
стойност на параметъра за намаляване на шума,
което би намалило нивото на шума с повече от 15
dB под стойността за предприемане на действие
(вж. фигура 5.9).
• Прекалената защита може да породи проблеми
с комуникацията и да попречи на чуването на
предупредителните сигнали. работникът може да
изпита чувство на дискомфорт и изолираност и
поради това да избере да не носи предпазно средство
за защита на слуха.

L
L действие

недостатъчна защита

Lдействие–5 dB(A)
Lдействие–10 dB(A)
Lдействие–15 dB(A)

приемлива защита

добра защита
приемлива защита
прекалена защита

Ниво
фигура 5.9 Нивото на шума, постигнато с предпазното средство за защита
на слуха (при тъпанчетата), трябва да е приемливо (EN 458)

Има четири метода за оценка на нивото на
звуковото налягане по крива А, постигнато с
предпазно средство за защита на слуха: метод с
октавни честотни ленти, метод HML (за високи/
средни/ниски честоти), метод за проверка на
HML и метод с едночислен показател (SNR).
• Методът с октавни честотни ленти е базиран на
данните за намаляване на звука от предпазно
средство за защита на слуха и нивата на звуковото
налягане в октавните честотни ленти на шума на
работното място.
• Методът HML е базиран на стойностите за
намаляване на звука при високи (H), средни (M)
и ниски (L) честоти от предпазните средства за
защита на слуха, както и от нивото на звуковото
налягане по А и нивото на звуковото налягане по С
на шума на работното място.
• Методът за проверка на HML изисква субективен
избор между два вида шум, базиран на примери от
източници на шум.
• Методът SNR е базиран на едночисления показател
(SNR), както и на нивото на звуковото налягане по
А и нивото на звуковото налягане по С на шума при
работното място.
Европейските стандарти EN 458:2004 и EN
ISO 4869-2:1995 предоставят подробна
допълнителна информация за методите за
оценка на нивото на шума, постигнато с
предпазните средства за защита на слуха.

5.3. намаляване на шума от предпазните
средства за защита на слуха при
реални условия
Намаляването на шума от предпазно средство за
защита на слуха може да е по-слабо в реална работна среда от резултата, получен при изпитвания
в лаборатория за целите на сертифицирането
му, както и от публикуваната от производителя
информация за ползвателя. Поради това не винаги е възможно да се ползва пряко информацията,
предоставена от производителя на ЛПС, за оценка
на реалното намаляване, отчитайки нивото и
честотния диапазон на шума, на който ще бъдат
изложени работниците, носещи ЛПС.

Примери:

Това може да се дължи на:

Ако нивото за предприемане на действие е 85 dB(A):
• работникът е добре защитен от предпазно
средство за защита на слуха, когато нивото на
шума, действащ ефективно върху ушите, е между
стойностите 75 dB(A) - 80 dB(A);
• приемливите нива на шума, действащ ефективно
върху ушите, са между стойностите 80 dB(A) - 85
dB(A) и 75 dB(A) - 70 dB(A);
• работникът е прекалено защитен, когато нивото
на шума, действащ ефективно върху ушите, е
по-ниско от 70 dB(A).

• лошо прилягане на предпазното средство за защита
на слуха към ушите поради дълга коса на лицето (при
антифоните);
• неправилно поставяне в ушния канал (при тапи за
уши);
• носене на пречещи предмети или друго лично
предпазно средство;
• естествено влошаване на качествата на продуктите с
времето;
• разлики в акустичните условия между местата за
лабораторни изпитвания и работните места.
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Лабораторно-измереното
намаляване
продължава да осигурява ценна информация за
избор на най-подходящото предпазно средство
за защита на слуха.
• Лабораторно-измерените намаления осигуряват
първоначално „сортиране“ за ефективността
на личното предпазно средство за защита на
слуха; освен това те предоставят информация за
вариациите в ефективността по отношение на
честотата.
Влиянието на акустичните условия в
„реалния свят“ върху намаляването на
шума, осигурено от предпазно средство
за защита на слуха, продължава да се
изследва.

5.4. избор на предпазно средство за
защита на слуха при специфични
работни условия

фигура 5.11 На работно място, където е необходима комуникация,
работникът използва антифони, снабдени със системи за електронна
комуникация

• Ако работниците са изложени на ниски или високи
температури (около –20 °C или +50 °C), например
горски работници, трябва да се изберат антифони,
подходящи за такива условия

Съществуват работни места със специфични
условия, които изискват носене на специални
типове предпазни средства за защита на слуха.
• работни места, при които шумните и тихите
периоди се редуват, например стрелбища,
каменоломни и др. При тях на работника трябва
да се осигури достатъчна разбираемост за говор
и предупредителни сигнали през периодите на
затишие. Такива обстоятелства диктуват избор на
реагиращи на нивото на звука предпазни средства
за защита на слуха, които осигуряват добра
разбираемост за говора и предупредителните
сигнали през периодите на затишие.
• Ако има съмнения дали работникът ще може да
чува важни алармени сигнали, предупреждения,
аварийни повиквания и др., трябва да бъдат
осигурени алтернативни средства за комуникация,
например мигащи предупредителни светлини или
други устройства като вибриращи подложки.

фигура 5.10 Служител в стрелбище, носещ реагиращи на нивото на звука
антифони

• За работни места, в които шумът е непрекъснат и
работниците трябва да комуникират помежду си
или се нуждаят от вербални указания, например
пилоти на малки самолети или хеликоптери,
телевизионни оператори и др., трябва да се изберат
антифони, снабдени с електронни комуникационни
системи.

фигура 5.12 През зимата горският работник ползва антифони, подходящи
за ниски температури
(© Снимка на B. Floret, с любезното разрешение на INRS — франция)

• При работа във влажна околна среда може да се
получи неприятно изпотяване под възглавничките
на антифоните на работника. При тези обстоятелства
се препоръчват антифони или тапи за уши с
леко, абсорбиращо, хигиенично покритие на
възглавничките. Ако се ползват такива хигиенични
покрития, стойностите за намаляване на шума,
посочени в информационните материали за
ползвателя, трябва да отговарят на комбинацията
от антифони и хигиеничните покрития.

5.5. избор на предпазно средство за
защита на слуха от гледна точка
на съвместимостта му с личните
предпазни средства (лпс)
Има много работни места, на които
работниците трябва да носят и други лични
предпазни средства (ЛПС) освен антифони.
• Ползването на антифони, плюс предпазни
устройства за защита на дихателните органи,
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очила, предпазни очила или екрани за лице,
например, може да отслаби плътния допир
между възглавничките на антифоните и главата,
ограничавайки по този начин намаляването на
шума. В тези случаи обикновено се препоръчват
тапи за уши.
• Когато трябва да се носят едновременно
предпазни каски и предпазни средства за защита
на слуха, обикновено се препоръчват антифони,
прикрепени към каските. Поради неудобството на
тази комбинация обаче е необходимо да се убедят
работниците във важността за защита на тяхното
здраве и безопасност.

Понякога работник, който е носил
предпазно средство за защита на слуха,
се оплаква от болки в ушите, възпаление
на ушния канал, секретиране от ушите
или отслабване на слуха. В тези случаи
работникът може с оправдано нежелание
да носи конкретен тип предпазно средство за
защита на слуха. Винаги трябва да се търси
одобрението на работника, преди да се стигне
до вземането на окончателно решение за избор
на предпазно средство за защита на слуха.

Примери:
Ако ушният канал на даден работник не е типично
оформен — по-тесен или е с усложнена форма,
готовите формувани фланцови тапи за уши ще бъдат
неподходящи за съответния работник.
работник се лекува от заболяване на кожата на ушния канал.
В този случай се препоръчва използване на антифони.

фигура 5.13 работник ползва антифони, прикрепени към предпазната му
каска на работно място, на което се изисква защита на главата

5.6. избор на предпазно средство за
защита на слуха с оглед на комфорта
за лицето, което го носи,
и здравословните проблеми
Комфортът е много важен фактор при избора на
предпазни средства за защита на слуха.
• Предпазното средство за защита на слуха не трябва да
причинява дискомфорт, особено когато работникът
трябва да го носи през целия работен ден.
• Някои типове предпазни средства за защита на
слуха не са подходящи за всяко лице. Всеки човек
е различен и анатомията на ухото се различава
значително при отделните хора.
При носене на антифони комфортът на ползвателя
зависи от:
• теглото на предпазното средство за защита на
слуха,
• натиска на възглавничките,
• сила на дъгата, възможността за настройка,
• материала на възглавничките.
При носене на тапи за уши комфортът на ползвателя
зависи от:
• лекотата при поставяне и сваляне,
• доброто прилягане към ушния канал.
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6. ЕфЕКТИВНОСТТА НА
ЗАщИТАТА, ОСИГУрЕНА
ОТ ПрЕДПАЗНИТЕ
СрЕДСТВА ЗА ЗАщИТА
НА СЛУХА СПОрЕД
ВрЕМЕТО ЗА НОСЕНЕ
Когато използването на ЛПС е необходимо,
предпазните средства за защита на слуха трябва
да бъдат носени при всички обстоятелства с цел
осигуряване на ефективна защита на слуха на
работниците.
• Дори много кратко прекъсване при носене на
предпазното средство за защита на слуха намалява
значително ефективното намаляване на шума и
защитеността.
• Следващата таблица дава пример за действителната
защита при различни времеви периоди, прекарани
без предпазно средство за защита на слуха, в
течение на 8-часов работен ден.
Време, прекарано без
предпазно средство
за защита на слуха
[минути]

действителна защита
[dB]

0

30

5

20

24

13

48

10

96

7

144

5

192

4

240

3

фигура 5.14 Действителна защита в шумна среда, когато предпазното
средство за защита на слуха е временно свалено, в течение на 8-часов
работен ден.
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Примери:
Ако работник носи предпазно средство за защита на
слуха през целия 8-часов работен ден, той получава
максималното възможното ниво на защита от 30
dB. 1-часово прекъсване без предпазно средство
за защита на слуха обаче причинява снижение на
нивото на действителна защита до 9 dB.

7. ИНфОрМАцИя ЗА
рАБОТОДАТЕЛИТЕ И
СЛУжИТЕЛИТЕ
Всяко предпазно средство за защита на слуха с
„CE“ маркировка за съответствие се придружава
от информация за ползвателя, предоставена
от производителя.
• Преди да изберат лични предпазни средства за
защита на слуха, работодателите трябва да съберат
информация и технически спецификации, за да
направят най-добрия избор.
• След като купите предпазно средство за защита
на слуха, трябва да прочетете информацията,
предоставена от производителя, която описва
подробно характеристиките на предпазното
средство за защита на слуха, начините за ползването
му, правилата за поддръжка и др.
За всеки тип предпазно средство за защита на слуха
винаги се дава следната информация:
• стандартите, на които отговаря предпазното
средство за защита на слуха;
• името на производителя;
• предназначението на този модел предпазно
средство за защита на слуха;

• при необходимост дали конкретният тип предпазно
средство за защита на слуха може да бъде ползвано
при ниски или високи температури;
• указания за правилно поставяне и използване на
конкретния модел предпазно средство за защита
на слуха;
• размер на предпазното средство за защита на
слуха;
• препоръчвани условия за съхранение;
• стойности на намаляване на звука — необходими
за избиране на предпазно средство за защита на
слуха, подходящо за съответното ниво на шума;
• адрес, от който може да бъде получена информация,
свързана със служителите.

В случаи на антифони, прикрепени към
предпазни каски, цялата предоставена
информация се отнася за съответната
специфична комбинация.
За антифоните и тапите за уши за
многократна употреба са описани
начините за почистване и дезинфектиране.
В случаи на тапи за уши за еднократна употреба
е много важно да се помни, че стойностите на
намаляване на звука са валидни само за тяхната
първа/еднократна употреба. Повторното
използване на едни и същи тапи за уши за
еднократна употреба ще намали значително
тяхната способност за намаляване на шума.
За предпазни средства за защита на слуха,
снабдени с електронни системи, се предоставя
допълнителна информация, отнасяща се до
безопасността, работата и характеристиките
на електронната система, както и за
поддържане на батерията.

- Да инструктира работника как
правилно да поставя, съхранява и
почиства предпазното средство за
защита на слуха.
- Да убеди работника, че трябва да
носи предпазното средство за
защита на слуха през цялото
време, когато има шум, без никакви
прекъсвания.

фигура 5.15 Какво трябва да каже работодателят на своя служител?
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8. СПЕцИАЛНИ СЛУЧАИ
Съществуват случаи или специфични работни
дейности, при които предпазните средства
за защита на слуха трябва да бъдат носени
задължително от работниците поради нивото
на шума на работното място, но при това
някои работници трябва да са в състояние да
получават текущо необходима информация
или указания, докато носят своите предпазни
средства за защита на слуха, с оглед на
изпълнението на служебните си задължения,
например телевизионни оператори по време
на предаване, работниците на площадките на
летища и др.

тапи за уши за музиканти
Музикантите трябва да избират
специални тапи за уши, които осигуряват
еднакво намаляване на всички честоти.
Това позволява музиката да бъде слушана
с естествените си звукови
характеристики. Тези оформяни за отделния
ползвател силиконови тапи за уши са снабдени
със сменяеми диафрагмени филтри,
предназначени за намаляване с 9, 15 или 25 dB(A).
Повечето музиканти, свирещи с тапи за уши,
дори с тези специални приспособления, се
нуждаят от време, за да свикнат с промененото
възприемане на музикалните инструменти (вж.
глава 8).
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фигура 5.16
Тапи за уши за музиканти със сменяеми филтри
(© С любезното разрешение на Infield Safety Gmbh, Германия)
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Глава 6: Закупуване на тихо работно оборуДване

1. ИЗИСКВАНИя В
ДИрЕКТИВИТЕ
ЗА ЗДрАВЕТО И
БЕЗОПАСНОСТТА
ПО ОТНОшЕНИЕ
НА ЗАКУПУВАНЕТО
НА ТИХО рАБОТНО
ОБОрУДВАНЕ
За да се избегне или намали до минимум експозицията на работниците на работното им място на
рисковете от шум, работодателят трябва да познава
и спазва следните директиви за здравето и безопасността, включващи по-специално произтичащите от
тях изисквания по отношение на закупуването на
тихо работно оборудване.

рамкова директива 89/391/еио32
Член 6 от Рамкова директива
89/391/ЕИО предвижда:
1. В рамките на своите отговорности
работодателят предприема необходимите
мерки за опазване на безопасността и
здравето на работниците, включително
предотвратяването на професионалните
рискове, предоставянето на информация
и обучение, както и осигуряването на
необходимата организация и средства.
Работодателят следи за адаптирането на
тези мерки, за да се отчитат променящите
се обстоятелства и има за цел подобряване
на съществуващото положение.
2. Работодателят прилага мерките, предвидени
в първата алинея на параграф 1 на основата
на следните общи принципи на превенция:
• избягване на рисковете;
• оценка на рисковете, които не могат да
бъдат избегнати;
• борба с рисковете при източника им; (...)

32.
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Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на
мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето
на работниците на работното място. ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

директива 2003/10/ео33 за шума
Член 5 от директива 2003/10/ео за шума определя разпоредби за избягване или намаляване на експозицията:
1. Като се държи сметка за техническия прогрес и
за наличието на мерки за овладяване на риска
при източника, рисковете, произтичащи от
експозицията на шум, се премахват при източника
или се свеждат до минимум.
Намаляването на тези рискове се основава на
общите принципи на превенция, заложени в
член 6, параграф 2 на Директива 89/391/ЕИО, и
отчита, по-специално за: (...)
(b) избор на подходящо работно оборудване,
произвеждащо, като се има предвид работата, която да бъде свършена, възможно наймалко шум, включително възможността да
се постави на разположение на работниците
оборудване, подчинено на разпоредбите на
Общността, чиято цел или резултат е да
ограничат експозицията на шум; (...)
(d) подходящи информация и обучение на работниците, за да използват правилно работното оборудване, така че да бъде ограничена до минимум
експозицията им на шум;

директива 89/655/еио34 за използването
на работни съоръжения
Накрая, член 3 от директива 89/655/еио относно
минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работни
съоръжения по време на работа определя следните
разпоредби:
„работодателят взема необходимите мерки с оглед
работното съоръжение, предоставено на работниците в предприятието и/или ведомството, да е
съобразено с извършваната работа или подходящо
приспособено за тази цел, като дава възможност да
се осигурят безопасността и здравето на работниците при използването на това работно съоръжение.
При избора на работното съоръжение, което възнамерява да използва, работодателят се съобразява със специфичните условия и характеристики
на работа и съществуващите в предприятието или
ведомството рискове, в частност на работните места,
за безопасността и здравето на работниците, и/или
рисковете, които е възможно да възникнат допълнително поради използването на въпросното работно
съоръжение“.

33.

Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6
февруари 2003 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от
физически агенти (шум), ОВ L 42, 15.2.2003 г., стр. 38.

34.

Директива 89/655/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 година относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работни съоръжения по време на
работа ОВ L 393, 31.12.1989 г., стр. 13.
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2. ДИрЕКТИВА 98/37/ЕО
ЗА МАшИНИТЕ И
ДИрЕКТИВА 2000/14/ЕО
ЗА шУМОВИТЕ
ЕМИСИИ ИЗВъН
СГрАДИТЕ

2.1. директива 98/37/ео за машините
(подлежаща на замяна след 29
декември 2009 г. с директива
2006/42/ео)

За да се изпълнят разпоредбите, установени в директивите за здравето и безопасността, които изискват
да се избегне и намали експозицията на шум на работниците при източника, работодателят, който закупува
работно оборудване, следва да бъде информиран от
производителите и/или упълномощените им представители, установени в ЕС (дистрибутори, вносители и
др.), за изискванията, свързани с шума, определени в:

„Машината трябва да бъде проектирана и изработена, така че опасността от излъчвания въздушен
шум да се намали до най-ниското ниво, като се вземе
предвид техническия прогрес и разполагаемите средства за намаляване на шума, по-специално в неговия
източник“.
(вж. приложение I, точка 1.5.8 „Шум“)

• директива 98/37/ео за машините относно
сближаването на законодателствата на държавитечленки по отношение на машините. Тази директива
ще бъде заменена с Директива 2006/42/ЕО36 която
ще поражда действие от 29 декември 2009 г.,

„Нивото на звуковите емисии може да бъде оценено
по отношение на сравнителните данни относно
емисиите на подобни машини“.
(вж. приложение I, точка 1.5.8 „Шум“)

35

и за машините, използвани главно извън сградите:
• директива 2000/14/ео37 шумовите емисии
извън сградите относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с
шумовите емисии на съоръжения, предназначени
за употреба извън сградите, изменена с Директива
2005/88/ЕО38.
Двете директиви изискват производителите на
машини и/или упълномощените им представители,
установени в ЕС (дистрибутори, вносители и др.),
да предоставят информация за шумовите емисии
от техните машини при среща за предлаганото оборудване. Това ще допринесе за оценката на шума на
работното място и да се избере ново работно оборудване с по-ниско ниво на шумови емисии.
35.

Директива 98/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22
юни 1998 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на машините, ОВ L 207, 23.7.1998 г., стр. 1.

36.

Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17
май 2006 година относно машините и за изменение на Директива
95/16/ЕО, ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24.

37.

Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8
май 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за
употреба извън сградите, ОВ L 162, 3.7.2000 г., стр. 1.

38.

Директива 2005/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
14 декември 2005 година за изменение на Директива 2000/14/ЕО
относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по
отношение на шумовите емисии в околната среда на съоръжения,
предназначени за употреба извън сградите. ОВ L 344, 27.12.2005 г.,
стр. 44.

По отношение на шума Директива 98/37/ЕО за машините и следващата Директива 2006/42/ЕО имат две
съществени изисквания, които следва да бъдат спазвани от производителите и/или упълномощените
им представители, установени в ЕС (дистрибутори,
вносители и др.):
първо, изискванията за минимизиране гласят:

Новата Директива 2006/42/ЕО за машините допълва:

Второ, за да се позволи изборът на по-тихи машини,
като се направи по-прозрачен пазарът на машини,
информацията за шумовите емисии трябва да бъде
дадена в ръководствата и в техническата документация, представяща машината.
Допълнително, Директива 2006/42/ЕО определя, че:
Търговските документи, които представят машината, не трябва да влизат в противоречие с инструкцията за експлоатация по отношение на аспектите,
свързани със здравето и безопасността. Търговските
документи, които описват експлоатационните
характеристики на машината, трябва да съдържат същата информация относно емисиите като
инструкцията за експлоатация.“
(вж. приложение I, точка 1.7.4.3 „Търговски документи“)
Производителят и/или неговите упълномощени
представители, установени в ЕС, за да удостоверят, че машините и компонентите за безопасност
отговарят на директивата за машините, съставят за
всички машини ЕО декларация за съответствие и
поставят на машината „CE“ маркировка (вж. член 8 на
Директива 98/37/ЕО).
За специфични машини производителят и/или неговите упълномощени представители, установени в ЕС,
трябва да предоставят на работодателя (потребителя) декларация за съответствие и машината трябва
да има „CE“ маркировка. работодателят (потребителят) обаче следва да има предвид, че „CE“ маркировката не е знак за качество.
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С оглед на Директива 98/37/ЕО и
заменящата я след 29 декември 2009 г.
Директива 2006/42/ЕО „Съществени
изисквания за безопасност и опазване на
здравето, свързани с проектирането и
изработването на машините“, приложение I,
параграф 1.5.8 на директивите налага на
производителите и/или техните упълномощени
представители, установени в ЕС, задължението
да гарантират, че:
„Машината трябва да бъде проектирана
и изработена, така че опасността от
излъчвания въздушен шум да се намали до
най-ниското ниво, като се вземе предвид
техническия прогрес и разполагаемите
средства за намаляване на шума, поспециално в неговия източник“.
Новата Директива 2006/42/ЕО допълва този
параграф със следното изречение:
Нивото на звуковите емисии може да бъде
оценено по отношение на сравнителните
данни относно емисиите на подобни
машини.“

С оглед на член 6, параграф 2, буква в) от Директива
89/391/ЕИО за „борба с рисковете при източника
им“ и вземайки под внимание Директива 98/37/ЕО,
приложение I, параграф 1.7.4, производителите и/или
техните упълномощени представители, установени в
ЕС, трябва да предоставят на работодателя (потребителя) „Инструкция за експлоатация“ (цитат от приложение I, параграф 1.7.4 „Инструкция за експлоатация“
на Директива 98/37/ЕО):

2.2. директива 2000/14/ео за шумовите
емисии извън сградите (изменена с
директива 2005/88/ео
Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета, изменена с Директива 2005/88/ЕО, установява
както границите, така и изискванията за етикетиране
по отношение на шумовите емисии за редица машини, предназначени за употреба извън сградите. Тази
директива обхваща само оборудването, което е пуснато на пазара или е въведено в действие като цялостно
съоръжение, отговарящо на предвидената употреба
(вж. членове 12 и 13 от Директива 2000/14/ЕО и член 12
от Директива 2005/88/ЕО).
целта на директивата е да се подобри контролът
върху шумовите емисии на оборудването, използвано извън сградите, като компресори, багер-товарачи, различни типове моторни триони, смесителни
машини и градинско оборудване като тревокосачки
и др. (изброени в членове 12 и 13 на директивата и
определени в приложение I).
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От обхвата на тази директива се изключва следното
(вж. член 2):
• безмоторни приспособления, които се пускат
отделно на пазара или се въвеждат самостоятелно
в действие, с изключение на ръчните трошачки за
бетон и кирки, както и хидравличните чукове;
• цялото оборудване, предвидено главно за транспортиране на стоки или лица по обществените
пътища, или по железопътни линии, или по въздуха,
или по водните пътища;
• оборудването, проектирано и конструирано специално за военни и полицейски цели и за службите за
бърза помощ.
Съгласно директивата етикетирането е задължително
за всички изброени видове оборудване. То включва:
• видима „CE“ маркировка, нанесена четливо и без
да има възможност да се изтрие, върху всеки компонент на оборудването;
• стойността на нивото на звуковата мощност Lwa в
dB(A) спрямо 1 pW.
За да се оцени въздействието на директивата е установена процедура за събиране на данни за шумовите емисии. Тази информация ще служи като база за
намиране на икономически стимули и насърчения
чрез етикети за екологичност (eco-label ).
шумовите емисии за съоръжения, използвани извън
сгради:
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/
noise/index.htm
Връзка към базата данни на Европейската комисия
за стойностите на шумовите емисии за машините,
обхванати от Директива 2000/14/ЕО за шумовите
емисии извън сградите:
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/
noise/citizen/app/

2.3. Връзки между директивите,
отнасящи се до здравето и
безопасността, и директивите за
машините и за шумовите емисии
извън сградите
Диаграмата от таблица 6.1 отразява връзките
между директивите за здравето и безопасността
на работниците и директивите за машините —
за безопасността и за шумовите емисии извън
сградите.
Директива 2003/10/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически
агенти (шум), въвежда в член 3 „гранични стойности
на експозиция“ и „стойности на експозиция за предприемане на действие“ както за средната стойност
на нивата на експозиция на шум по крива А за официален 8-часов работен ден, така и за върхови нива на
звуковото налягане по крива С.
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Цитат от приложение I, параграф
1.7.4 на Директива 98/37/ЕО)
„Инструкция за експлоатация“:
а) Всички машини трябва да се придружават от
инструкция за експлоатация, съдържаща най-малко
следното:
• повторение на данните, с които е
маркирана машината, с изключение на
серийния номер (виж 1.7.3.) и всяка друга
подходяща допълнителна информация,
улесняваща поддръжката (например адреси
на вносителя, сервизи за ремонт и др.),
• указания за безопасно пускане в действие,
използване, преместване като се посочи
масата на машината и отделните ù части,
когато се налага те да се транспортират
често поотделно, монтаж, демонтаж,
настройване, поддръжка (обслужване и
ремонт), инструкция за обучение, когато е
необходимо и др. (...)
г) Всяка документация, описваща машината,
не трябва да противоречи на инструкцията за
експлоатация по отношение на безопасността.
Техническата документация, описваща машината,
трябва да дава информация, относно излъчвания
въздушен шум, посочен в буква е), а в случай на
ръчно-държани и/или ръчно водими машини
информация за вибрациите, както е посочено в
2.2.(основни изисквания по отношение на здравето и
безопасността за определени категории машини).
д) Когато е необходимо, инструкцията за
експлоатация трябва да посочва изискванията,
отнасящи се до инсталирането и монтажа,
така че да се намали шумът или вибрациите
(например използването на демпфери, вид и маса на

Работодател
Директиви за здравето
и безопасността

Рамкова директива
89/391/ЕИО

Производител
Директиви за продукта

Директива
98/37/ЕО
2006/42/ЕО за
машините

Директива Избор на „тихо“ Информация за
2003/10/ЕО за
работно
шумовите
шума
емисии
оборудване

Директива
89/655/ЕИО за
използването
на работни
съоръжения

Директива
2000/14/ЕО
2005/88/ЕО за
шумовите
емисии извън
сградите

фундамента и др.)
е) Инструкцията за експлоатация трябва да
съдържа следната информация относно излъчвания
въздушен шум от машината, или действителната
стойност или стойността, установена на база на
измервания, направени на идентична машина:
• еквивалентното ниво на звуковото налягане
по A на работните места, а когато то
превишава 70 dB(A); когато това ниво е пониско или равно на 70 dB(A) това се посочва;
• пикова (върхова) стойност на звуковото
налягане по C на работните места, когато
тя надминава 63 Pa (130 dB спрямо 20 μΡa);
• ниво на звуковата мощност, излъчвана от
машината, когато еквивалентното ниво
на звуковото налягане по A на работните
места надминава 85 dB(A).
При машина с много големи размери вместо
ниво на звуковата мощност може да се посочи
еквивалентното ниво на звуковото налягане на
определени места около машината.
Когато не се прилагат хармонизирани стандарти,
звуковите нива трябва да се измерват чрез
използване на най-подходящия метод за машината.
Производителят трябва да посочи работните
условия на машината по време на измерване и какви
методи са използвани за това измерване.
Когато работното място/места не са определени
или не могат да бъдат определени, нивата
на звуковото налягане трябва да се измерят
на разстояние 1 метър от повърхността на
машината и на височина 1,60 метра от пода или
площадката за достъп. Трябва да се посочат
мястото и стойността на максималното звуково
налягане.

Определянето на ефективната експозиция на шум
на работника трябва да вземе под внимание целия
шум на работното място, включително шума, излъчен от машините. целта е да се намали до минимум
експозицията на шум по отношение на „граничните
стойности на експозиция“ и „стойностите на експозиция за предприемане на действие“. Поради това
е важен правилният избор на работно оборудване,
произтичащ от „оценката на риска“. Стойностите
на експозиция за предприемане на действие водят
до конкретни действия като изискването да се
съобщи на работниците за потенциалните рискове, предоставянето и носенето на предпазни средства за защита на слуха, медицински прегледи на
слуха на работниците и съставяне на програма за
намаляване на шума, включваща изискване да се
използва адекватна информация при избора на
тихи машини.

Таблица 6.1 Връзки между директивите, отнасящи се до здравето и безопасността, и директивите за машините и за шумовите емисии извън
сградите.
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3. СТАНДАрТИ,
СВърЗАНИ С шУМА
Едно съществено решение, взето през 1985 г. от
Европейската икономическа общност (ЕИО), сега
Европейският съюз (ЕС), бе премахването на техническите бариери пред търговията. Това бе постигнато
чрез приемане на серия от директиви, които „сближават законодателствата на държавите-членки“.
Тези директиви „Нов подход“ определят законодателната хармонизация в специфични сектори, където съществуваха бариери пред търговията, дължащи
се на различни национални правни норми. Един пример за това е оценката на рисковете, произтичащи от
машините. Основният принцип е, че директивите са
написани като поредица от прости правни изисквания (Основни изисквания по отношение на здравето
и безопасността) и оставят чрез стандартите да се
определи начинът за постигане на целите.
Въпреки че тяхното прилагане остава незадължително,
използването на даден хармонизиран стандарт е един
от начините да се постигне презумпция на съгласуваност със съответната директива от новия подход.
Три типа стандарти
Съществуват три типа стандарти, които се прилагат
към директивата за машините:
• стандартите от тип A обхващат основните концепции за безопасност;
• стандартите от тип б обхващат въпросите „по
хоризонтал“ (например в общ план измерване на
шумовите емисии) и са приложими към множество
различни машини; и
• стандартите от тип В означени и като стандарти
за безопасността на машините се отнасят до аспектите на безопасността (включително опасностите,
дължащи се на шумовите емисии) на специфични
типове машини.
Когато се има предвид шумът от машините, стандартите от тип Б описват основните измервания, без да
предоставят информация за специфичните условия
на работа, сглобяване и инсталиране за съответните
машини. Тази важна информация, заедно с препоръките кои стандарти от тип Б трябва да бъдат използвани за измерванията, се дава в кодовете за изпитвания
на шума. Такива кодове за изпитвания са подготвени
за голямо количество от различни фамилии машини
от работните групи към CEN и CENELEC.
Кодът за изпитвания на шума е отделен стандарт или
нормативно приложение към стандарт тип В, тоест
стандарт за безопасността на машините. Повече от
500 вече са публикувани (EN или ISO или EN ISO),
а други все още са в подготовка (prEN). Те обхващат голямо разнообразие от фамилии машини като
помпи (EN 12639:2000); печатни машини, машини за
производство и преработка на хартия (EN 13023:2003);
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селскостопански машини (EN 1553:1999 като рамков
код за изпитвания на шума за тази широка фамилия
от машини) и др.
Процедурите за измерване, деклариране и проверка
на количествата на шумовите емисии са определени в
следващите основни стандарти (стандарти от тип Б):
• сериите EN ISO 3740 и EN ISO 9614-1-3 определят
методите за определяне на нивото на звуковата мощност на машините в специални помещения за акустични тестове и на място (т.е. на работните места).
• EN ISO 11200—11205 установява методите за
определяне на нивото на звуковото налягане от
емисиите на работното място при различни условия в средата.
• EN ISO 4871 урежда както декларирането, така и
проверката на шумовите емисии.
Използването на един метод за измерване на шумовите емисии (код за изпитвания на шума, отнасящ се
за съответната фамилия) от всички производители на
дадената фамилия машини предоставя на купувачите
на машината възможността да сравнят стойностите
на шумовите емисии за машините от същата фамилия.
Нещо повече, това позволява потенциално да се оценят и накрая да се изберат сравнително тихи машини.

4. КАК ДА СЕ НАМАЛяТ
шУМОВИТЕ ЕМИСИИ
ОТ рАБОТНО
ОБОрУДВАНЕ?
4.1. Как да се поиска информация за
шумовите емисии?
За да се намали шумът на работното място, купувачите на машини трябва да поискат информация за
стойностите на шумовите емисии от различни производители на машини и да сравнят тези стойности,
за да изберат най-тихата машина, предлагана от различните доставчици.
За да се гарантира, че поисканите стойности за шумовите емисии са сравними, се препоръчва купувачът на
машините да поиска от производителя да предостави
декларация за шумовите емисии, базирана на европейските стандарти. Такава декларация за шумовите
емисии осигурява надеждна техническа информация
за стойностите на шумовите емисии, тъй като определянето е базирано на специфични за машините
европейски стандарти. Така методът на измерване,
експлоатационните и монтажните условия, както и
декларацията и процедурата по проверка са недвусмислено определени за голямо количество твърде
различни машини. Това е особено важно за големи и/
или специфични машини [вж. приложение I, параграф
1.7.4 буква е) от Директива 98/37/ЕО]:
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„При машина с много големи размери вместо ниво на
звуковата мощност може да се посочи еквивалентното ниво на звуковото налягане в определени места
около машината.“
Вж. интернет страницата:
http://www.cenorm.be/cenorm/aboutus/information/
otherpublications/catalogueetc.asp за да получите списък със стандартите, които се прилагат към
Директива 98/37/ЕО за машините.

Емисия

Експозиция

фигура 6.1 По-малки шумови емисии от машината водят до по-ниска експозиция на шум на работника

4.2. информация за стойностите на
шумовите емисии
Съгласно изискванията на Директива 98/37/ЕО за
машините (след 29 декември 2009 — Директива
2006/42/ЕО) производителите на машини трябва да
предоставят стойностите на шумовите емисии, които
трябва ясно да бъдат различавани от стойностите за
експозиция на шум на работниците.
Съответно, производителят на машини и/или неговите упълномощени представители, установени в ЕС,
трябва да предоставят:
• ниво на звуковото налягане по крива А на работните места, когато то превишава 70 dB (A); когато това
ниво е по-ниско или равно на 70 dB (A), това трябва
да се посочи;
• върховото моментно ниво на звуковото налягане по
крива С на работните места, когато то превишава 63
Pa (130 dB спрямо 20 μΡa) ;
• нивото на звуковата мощност, излъчвано от машината, когато ниво на звуковото налягане по крива А
на работните места превишава 85 dB (A) ;

фигура 6.2 Стойности на шумовите емисии, посочени в информацията за
шумовите емисии
(© С любезното разрешение на BAuA. Брошура
„Техника 1 — Данни за шума на машините — информация за закупуване на
машини, стр.18)

Нивото на звуковото налягане и нивото на звуковата
мощност на шумовите емисии са величини, които са независими от средата, в която е поставена машината. Поради
това те характеризират машината като източник на шум.

Имайте предвид, че когато срещнете мерната единица „децибел“, тя може да се отнася за твърде различни
типове величини, характеризиращи шума — например емисия, имисия или експозиция. Поради това
е много важно да не се бърка нивото на звуковото
налягане на емисията LpA или нивото на звуковата
мощност LWA с нивата на звуково налягане, характеризиращи имисията(също отбелязвана като LpA) или
нивата на експозиция LAEX,T. Въпреки че всичките тези
нива са изразени в dB(A), те описват напълно различни
величини (вж. глава 1, раздел 3 на това ръководство).

5. КАК ДА СЕ ИЗБЕрЕ
ТИХО рАБОТНО
ОБОрУДВАНЕ?
5.1. правни задължения
Всеки работодател има задължението да предприеме
подходящо действие, за да предотврати или намали
експозицията на своите служители на шум. За да
осъществи задълженията си, посочени в Директива
2003/10/ЕО, член 4 на Директива 89/655/ЕИО „Правила
за работното съоръжение“ определя, че:
1. Без да се засяга член 3, работодателят трябва да
достави и/или да използва:
(a) работно съоръжение, което, ако е предоставено за първи път на работниците в предприятието и/или ведомството след 31 декември
1992 г., удовлетворява:
– разпоредбите на всяка съответно приложима общностна директива;
– минималните изисквания, предвидени в
приложението, доколкото никаква друга
общностна директива не е приложима или
е приложима само частично;
(b) работно съоръжение, което, ако е вече предоставено на работниците в предприятието
и/или ведомството до 31 декември 1992 г.,
отговаря най-късно четири години след тази
дата на минималните изисквания, предвидени в приложението.
По принцип машините могат да бъдат разглеждани
като главни източници на шум на работното място,
така че конструирането на нискошумящи машини от
производителите и придобиването на такива машини
от работодателя (потребителя), базирано на сравними
стойности за шумовите емисии, е от съществено значение за намаляване на шума на работното място.
работодателите (потребителите) обикновено не са
в състояние да променят основната конструкция на
машините. Подчинявайки се обаче на изискванията на
Директива 98/37/ЕО за машините, производителите и/
или техните упълномощени представители, установени в ЕС, трябва да предоставят данни за стойностите
на шумовите емисии в ръководствата за експлоатация.
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Съгласно новата Директива 2006/42/ЕО за машините
същата информация за емисиите трябва да се съдържа и във всички търговски документи, които описват
техническите характеристиките на машините. Нещо
повече, производителите и/или техните упълномощени представители, установени в ЕС (дистрибутори,
вносители и др.), следва да предоставят инструкции,
с които да улеснят работодателите (потребителите)
да изберат, въведат в експлоатация, използват/оперират, поддържат и да настройват машината, с цел
да допринесат за по-ниски шумови емисии по време
на нейната работа и като последствие да намалят до
минимум експозицията на работниците си на шум,
съобразявайки се с „граничните стойности на експозиция“ и „стойностите за предприемане на действие“,
установени с Директива 2003/10/ЕО за шума.
Тази информация за шумовите емисии преди избора
на нова машина ще позволи на работодателите (потребителите) да избегнат или намалят шумовите емисии
на работното място. Тази информация не трябва да
бъде в противоречие с други указания по отношение
на аспектите на здравето и безопасността.
Информацията за шума позволява на потенциалните
купувачи да изберат машината с най-ниските шумови
емисии измежду диапазон от различни марки. В същото време това позволява на работодателя да изпълни
правното си задължение да придобие, доколкото е
възможно, тихо работно оборудване в съответствие с
член 5 на Директива 2003/10/ЕО.

5.2. разлики между стойностите,
предоставени от производителите, и
реалните стойности на работното място
Декларацията за шумовите емисии, предоставяна от
производителя на дадена машина, е важно средство
за подпомагане на конструктивния диалог между
потребителите и производителите при избора на
най-добрите машини с по-ниски шумови емисии.
работодателят/купувачът/потребителят поради това
трябва винаги да изисква допълнителна информация
от производителите и/или техните упълномощени
представители, установени в ЕС.
При реални условия на място нивото на звуковото
налягане на имисията, което означава нивото на звуковото налягане, измерено на съответното работно
място, може да се различава с повече от 10 dB спрямо
декларираното ниво на звуковото налягане на емисията, определено в условията на открито пространство. Причината е в шума от други източници, отраженията от стените, тавана, пода или повърхностите на
машината, както и работните условия, различаващи
се от посочените в стандартите. Объркването на тези
съществено различни стойности, представящи количествено емисията и имисията или дори експозицията, която включва и времето за експозиция, обяснява
множеството дискусии и неразбирателства между
производителите на машините и купувачите.
Трябва да е ясно, че стойностите, ограничаващи екс-
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позицията на шум, които трябва да бъдат спазвани
от работодателите, например дневните стойности на
експозиция за предприемане на действие, посочени в
Директива 2003/10/ЕО за шума, не могат да бъдат сравнявани със стойностите за шумовите емисии, посочени
от производителите, но осигуряват база за избор на
тихи машини и за прогнозиране на стойностите за експозицията на шум, понасяна от работниците в цеха.

5.3. защо трябва да се сравняват шумовите
емисии от различни машини?
Информацията за шумовите емисии не само позволява избора на тихи машини, но предлага и възможност
да се прецени експозицията на работниците на шум на
работните им места.
Информацията за стойностите на шумовите емисии
(LWA, LpA) се изисква, за да се:
• сравнят стойностите на шумовите емисии за различните марки машини, с цел да се избере най-тихият модел;
• сравнят стойностите на шумовите емисии със
събраните данни за съответната група машини и да
се провери дали е постигнато съвременното ниво в
тази област;
• улесни техническия диалог между купувача/потребителя и доставчика;
• изчисли имисията на шум и експозицията на работното място чрез прилагане на софтуер за прогнозиране (изчисляване) на шума;
• позволи оценка от страна на купувача на съответствието с гарантираните стойности на шумовите емисии.
шумовите емисии, генерирани от машината, т.е. звуковата мощност, определя акустичното качество на
машината. Колкото е по-ниско нивото на звуковата
мощност, толкова е по-високо акустичното качество
и толкова е по-тиха машината. Следователно, машина
със сравнително ниски стойности на шумовите емисии създава по-ниска експозиция на шум за работниците не само около машината, но също и за другите
работни места. Потенциалният риск за увреждане на
слуха поради това е по-малък.
Стойностите на шумовите емисии са предпоставка за
планиране чрез прогнозиране на имисията на шум
или експозицията на работните места. Поради това
стойностите на шумовите емисии формират базата за
планиране на нови работни места съгласно изискванията за контрол върху шума. В допълнение, те представляват важно помощно средство за планиране на
действия по намаляване на шума, изисквани за работни зони, в които са превишени горните стойности на
експозиция за предприемане на действие, посочени в
член 3 на Директива 2003/10/ЕО.

5.4. Кога трябва да се сравняват шумовите
емисии от различни машини?
Спазвайки директивите за здравето и безопасността,
по-специално член 6 на рамкова директива 89/391/ЕИО,
работодателят, в контекста на своите отговорности и
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въз основа на общите принципи за превенция, трябва да избягва рисковете и ако това не е възможно,
трябва да оцени рисковете, които не могат да бъдат
избегнати. Ако резултатът от тази оценка на риска
показва, че съществува риск от експозиция на шум,
работодателят (потребителят), който закупува работното оборудване, трябва да е сигурен, че е получил в
инструкцията за експлоатация информацията, изисквана от разпоредбите на директивата за машините и,
ако е необходимо, да поиска от доставчиците допълнителна информация за шума.
Като функция на своите нужди и информацията за
нивата на шумовите емисии от машините, работодателят (потребителят) трябва да избере работно
оборудване с най-ниски шумови емисии, за да спази
граничните стойности на експозиция и стойностите
на експозиция за предприемане на действие, посочени в Директива 2003/10/ЕО.

5.5. Как трябва да се сравняват шумовите
емисии от различни машини?
Някои приложения
За да се изберат най-съвременни тихи машини, е
необходимо да се познава представителната извадка
на разпределението на стойностите на шумовите емисии за съответната фамилия машини.
Стандартите за шумовите емисии и декларациите за
шумовите емисии, изготвени от производителите на
машините, създават основата, по която потенциалните купувачи могат да изберат машината с най-ниски
стойности на емисиите в сравнение с декларациите за
шумовите емисии, изготвени от други доставчици на
машини. Няма гаранция обаче, че избраната машина е
действително една от най-тихите на пазара. До решение може да се стигне, само ако знаем най-съвременните постижения по отношение на шумовите емисии
за този тип машини.

База данни
Данните за съвременното състояние по отношение
на шумовите емисии могат да бъдат изведени от
представителен диапазон на стойности на емисиите
за сравними машини.
Засега актуалното състояние на шумовите емисии е
включено само в няколко бази данни и в някои немски
справочници VDI-ETS.
Доколкото е възможно, трябва да бъде избрана сравнително тиха машина въз основа на широко (осведомено) проучване на данните, имайки предвид, че
изследванията са показали, че е постижимо значително намаление на шума (при машини-еталони).
За данни относно актуалното състояние на шумовите
емисии (на различни видове машини) посетете интернет страницата:
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/
noise/citizen/app/
и интернет страницата:
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/
noise/index.htm
Фигура 6.3 илюстрира пример за типично
разпределение на шумовите емисии,
определени за конкретен тип машина.
Диаграмата включва стойностите на
емисиите за достатъчно
представителна подборка от пневматични
винтоверти, предлагани на пазара. Нивото на
звуковата мощност е дадено за свързания с шума
параметър на машината — максимален
диаметър на винта.

100
95

Съвременното състояние по отношение
на шумовите емисии от машини може да
бъде преценено само в рамките на група
машини, използвани в една и съща
приложна област. За тази цел е въведено
понятието „актуално състояние на шумовата
емисия“ (сравними данни за емисията съгласно
стандарт EN ISO 12100-1:2004 „Безопасност на
машините. Основни положения, общи принципи за
проектиране/разработване, Част 1 Основна
терминология, методология“; EN ISO 11689:1997
„Процедура за сравнение на данните за шумовите
емисии за машини и съоръжения“). Това актуално
състояние представлява диапазон от стойности
на емисии, които са подходящи за сравнение; с
други думи, които са били измерени със сравними
измервателни методи, посочени в стандартите.

(LWA) in dB(A)

База данни
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максимален диаметър на винта в mm

фигура 6.3 Ниво на звуковата мощност (LWA) в dB(A) на пневматични винтоверти по отношение на максималния диаметър на винта.

Проверка на информацията от производителя
за шумовите емисии
В някои случаи работодателят/купувачът/потребителят/ на дадена машина може да поиска да провери
дали стойностите за шумовите емисии от машината
превишават тези, които са посочени от производителя на машината в декларацията за шумовите емисии
или в договора за покупко-продажба. Това обикно-
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вено се случва, когато измерените стойности за експозиция на шум на работното място са по-високи от
очакваните след монтажа на новата машина.
Стойностите на имисия в работно помещение могат
да бъдат изчислени приблизително чрез прилагане
на стандарта EN ISO 11690 3, който използва декларираните стойности за шумовите емисии като базови входни данни.
стандартътEN ISO 4871 предоставя методи за проверка на информацията за шумовите емисии и начина, по който производителят я описва.

6. ПрИЛОжЕНИЕ
Следващата таблица 6.2 илюстрира пример как
информацията за шумовите емисии би трябвало
за предпочитане да изглежда, ако е предоставена
от производителите и/или техните упълномощени
представители, установени в ЕС, прилагайки правилата, изложени в стандарта EN ISO 4871. Тя показва
измерените стойности, сравнени с различните изисквани стойности на емисията и съответната неопределеност на тези измерени стойности.

описание на машината: дървообработваща машина; машина за шпилкови сглобки, тип 990, 50Hz
двучислени стойности на шумовите емисии съгласно EN ISO 4871
Машината е включена, но
без товар (покой)

Машината е включена и с
товар (работа)

Ниво на звуковата мощност (по крива А) А LWA dB относно 1 pW

94

98

Неопределеност K WA в dB

2

2

Ниво на звуковото налягане (по крива А) А LpALpA в dB относно 20 μPa на
работното място

80

86

Неопределеност K KpA в dB

2

2

Горните стойности са определени съгласно кода за изпитвания на шума ISO 7960, прилагайки основните стандарти EN ISO 3744 и EN
ISO 11204
Таблица 6.2 Пример на подходяща информация за шумовите емисии, съобразена с директивата за машините и базирана на двучислената информация
по стандарта EN ISO 4871, който илюстрира пример как се използват стандартите в рамките на Директива 98/37/ЕО за машините.

Пример за техническа спецификация при описание
на шумовите емисии (машина, монтиране,
устройство, допълнителен блок):
Директива 98/37/ЕО за машините изисква
производителят на машината и/или неговите
упълномощени представители, установени в ЕС,
да предоставят информация за стойностите на
шумовите емисии.
Стойностите на шумовите емисии трябва да
бъдат определени въз основа на стандартите
за безопасност на машините или на отделни
кодове за изпитвания на шума, специфични за
вида машини. Ако това не е възможно трябва да
бъдат приложени:

• стандарти EN ISO 3740 серия или EN ISO 9614 Части
1—3 за определяне на нивото на звуковата мощност по А или
• стандарти EN ISO 11200—11205 за определяне на
нивото на звуковото налягане по А на работното
място и върховото ниво на звуковото налягане по
С.
Информацията трябва да бъде в съответствие със
стандарта EN ISO 4871 и да бъде представена като
декларация с двучислени стойности, съдържаща
измерените стойности и техните съответни неопределености.

граниЧни стоЙности

поКоЙ

натоВарВане/
работа

Ниво на звуковата мощност
LWA(в dB относно 1 pW)
Неопределеност K WA

_______dB
_______dB

_______dB
_______dB

Ниво на звуковото налягане на емисията на
работното място LpA (в dB относно 20 μPa) или на
други посочени места

1.______dB
2.______dB
3.______dB

1.______dB
2.______dB
3.______dB

Неопределеност KPa

________dB

________dB

Ниво на звуковото налягане на 1 m от повърхността
LpA,1m (в dB относно 20 μPa)

________dB

________dB

________ dB

________ dB

________ dB

________ dB

Върхово ниво на звуковото налягане LpCpeak (в dB
относно 20 μPa)
Неопределеност KpCpeak

106

прилоЖен
стандарт

Глава 6: Закупуване на тихо работно оборуДване

За особени и специфични случаи работодателят/
купувачът/потребителят на машината може да приеме тези технически изисквания в зависимост от
конкретните си нужди.

местоположение на измервателните
точки на работното място и на други
определени места:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
работни условия по време на измерване
на шумовите емисии:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

допълнителни подробности, свързани с
акустиката (например тоналност):
__________________________________
__________________________________
__________________________________
допълнителни мерки по контрол на
шума:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
допълнителни стойности, отнасящи
се до шумовите емисии, например
определени при специфични работни
условия, различаващи се от описаните в
стандартите.
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Допълнителна информация за
експертите:
При наличие на различни величини,
изразяващи шумовата емисия, нивото на
звуковата мощност LWA се определя чрез
измерване на нивата на звуковото налягане
в измервателните точки, намиращи се върху
повърхността на измерване, която обгръща
машината, приемайки че машината е поставена
в акустично свободно поле. Повърхността
на измерване обикновено е паралелепипед
или полусфера, която обгръща машината на
разстояние около 1 метър от нейната външна
повърхност. Средната стойност
на
измерените стойности на звуковото налягане
ни позволява да изчислим нивото на звуковата
мощност, използвайки следната проста формула:

dB
където S е площта на измервателната
повърхност около машината.

Горната формула може да бъде съкратена на:

Тази формула показва ясно, че стойността
на нивото на звуковата мощност на един
звуков източник е винаги по-голяма в dB,
отколкото средната стойност на нивото на
звуковото налягане на разстояние 1 метър от
повърхността на машината. Нещо повече, тази
формула ни позволява да изчислим средното
ниво на звуковото налягане около машината,
ако нивото на звуковата мощност е известно,
чрез просто изваждане на LSот LWA. Така че, ако
приемем като пример ниво на звуковата мощност
LWAравно на 93 dB за прахосмукачка, можем да
изчислим приблизително нивото на звуковото
налягане на разстояние 1 метър около машината,
като извадим приблизително 13 dB от нивото на
звуковата мощност и ще получим равна
на 80
dB. При това ние приемаме, че LS е приблизително
13 dB за типична паралелепипедна обвиваща
повърхност за измерване (например куб с размери 2
m x 2 m x 2 m, който дава повърхност за измерване
20 m² /без подовата страна/).
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шУМ НА ОБОрУДВАНЕТО: ОБОБщЕНИЕ
Ниво на звуковата мощност LWA и ниво на звуковото налягане LpA
Забележка:

Определенията на тези параметри са дадени в терминологичния речник.
Отношението между тези стойности може да бъде приблизително изразено чрез
формулата:
LpA = LWA –

където LpA е средната стойност на нивото на звуковото налягане върху обвиващата повърхност, на
разстояние приблизително 1 метър при машина, излъчваща звук във всички посоки, а S е площта
на тази повърхност.
• Както е посочено в глава 1 на това ръководство, LWA представя общия разпространяващ се във
въздуха шум, генериран от източника, а LpA е нивото на звуковото налягане, измерено в една точка
от обвиващата повърхност.
• Когато се има предвид само шумът от машината и се изключи влиянието на средата, LpA е
нивото на звуковото налягане на емисията, ако се приеме, че работното място се намира на възприетото разстояние на измервателната повърхност от източника (машината).
• Ако точката на измерване е позицията на оператора, LpA характеризира емисията на шум от машината, както е определена в стандартите и е използвана като декларирана стойност на емисията на
машината.
• Въпреки че LWA и LpA са величини с различна природа, и двете се изразяват в dB(A).
Отраженията от стените или шума от други машини обаче трябва да се вземат под внимание при
прогнозиране на крайното ниво на звуковото налягане в типични цехове.
От нивото на звуковото налягане на емисията LpA към нивото на експозицията на звук
LAEX,T
Важно е да не се объркват понятията емисия на машината и експозиция на работника. Влиянието на
различни параметри може да бъде изразено като сума от следните компоненти:
LAEX,T = LpA
+ Δ L1
+ Δ L2
+ Δ L3
+ Δ L4
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ниво на звуковото налягане на емисията, измерено съгласно кода за изпитвания на
шума
добавка от отраженията на звука (влияние на помещението)
добавка, дължаща се на отклонение на работните условия от тези в кода за изпит
вания на шума
добавка от нивото на звуковата мощност LWA на други машини в помещението
(дотук резултатната сума е имисията)
добавка от времето за експозиция на работника T

Chapter 1: prinCiples of aCoustiCs
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1. ИЗИСКВАНИя НА
ДИрЕКТИВАТА
Директива 2003/10/EC39 посочва в член 10 изисквания относно наблюдението на здравословното състояние:
1. Без да се засяга член 14 на Директива 89/391/ЕИО40,
държавите-членки приемат разпоредби, за да
гарантират подходящо наблюдение на здравословното състояние на работниците във връзка с
резултата от оценяването и мерките, предвидени
в член 4, параграф 1 от настоящата директива,
когато той разкрие риск за тяхното здраве. Тези
разпоредби, включително уточнените изисквания за медицинските досиета и за възможността
да бъдат правени справки по тях, се въвеждат в
съответствие с националните законодателства и/
или практики.
2. работник, чиято експозиция на шум надвишава
горните стойности на експозиция за предприемане на действие, има право на проверка на слуха му
от лекар или от друго подходящо квалифицирано
лице с отговорностите на лекар, в съответствие
с националното законодателство и/или практики. На работниците, чиято експозиция на шум
надвишава долните стойности на експозиция за
предприемане на действие, също се предоставя
превантивен аудиометричен преглед, когато оценяването и мерките, посочени в член 4, параграф
1, разкрие опасност за здравето.
Тези проверки имат за цел ранното диагностициране на всяка загуба на слуха, произтичаща от
шума, и за запазване на слуховата функция.
3. Държавите-членки приемат разпоредби, за да
бъде изработено и редовно актуализирано лично
медицинско досие за всеки работник, който е
обект на наблюдение въз основа на параграфи
1 и 2. Медицинските досиета съдържат резюме
на резултатите от осъщественото наблюдение
на здравословното състояние. Те се съхраняват
във форма, която позволява по-късно по тях
да бъдат правени консултации при спазване на
пълна конфиденциалност. Подходящи екземпляри от досиетата се предоставят на компетентния
орган при поискване. работникът има достъп,
при поискване, до медицинското досие, което се
отнася лично до него.
4. Когато наблюдението на слуховата функция покаже, че един работник страда от установимо увреждане на слуха, лекар или специалист, ако лекарят го сметне за необходимо, оценява дали това

39.

40.
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Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
6 февруари 2003 г. относно минималните изисквания за здраве и
безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете
от физически агенти (шум), ОВ L 42, 15.2.2003 г., стр. 38.
Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на
мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето
на работниците на работното място. ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

увреждане може да бъде резултат от експозиция
на шум на работното място. Ако това е така:
а) работникът бива уведомен от лекаря или от
друго лице, което има подходяща квалификация, за резултата, който го засяга лично;
б) работодателят:
– преглежда отново оценката на рисковете,
осъществена в съответствие с член 4;
– преглежда отново предвидените мерки
за премахване или намаляване на рисковете в съответствие с разпоредбите на
членове 5 и 6;
– се съобразява със становището на специалиста по медицина на труда или на всяко
друго подходящо квалифицирано лице
или на компетентния орган за прилагането на всяка мярка, която би била преценена като необходима, за да се премахнат
или намалят рисковете в съответствие с
членове 5 и 6, включително и преместването на работника на друга работа, при
която няма опасност от експозиция; и
– организира системно наблюдение на
здравословното състояние и взима мерки,
за да бъде проверено отново здравословното състояние на всеки друг работник,
понесъл подобна експозиция.

1.1. наблюдение на здравословното състояние
Работниците трябва да се ползват от подходящо наблюдение на здравословното си състояние
във всеки момент. Резултатите от оценката и
измерването на шума и други фактори могат да
бъдат сигнал за съществуване на риск за слуха
(член 10 от Директива 2003/10/ЕО).
• Трябва да бъдат осигурени прегледи на слуха,
когато работникът е изложен на шум над горните
стойности на експозиция за предприемане на
действие [85 dB(A)];
• Прегледите за слуха се изпълняват от лекар или
друго подходящо квалифицирано лице с отговорностите на лекар;
• Трябва да е осигурено превантивно аудиометрично изследване за работниците, чиято експозиция
на шум превишава долните стойности на експозиция за предприемане на действие [80 dB(A)], за да
се осигури ранно диагностициране на загуба на
слуха, дължаща се на шум.
• целите на тези прегледи са осигуряване на ранно
диагностициране на всяка загуба на слуха, дължаща се на шума, и защита на слуховата функция.

1.2. държане на медицински досиета
Наблюдението на здравословното състояние
трябва да включва и поддържане на лични медицински досиета (съгласно националното право и/
или практика), които:
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• съдържат актуализирана обзорна справка за
наблюдението на здравословното състояние;
• са достъпни за справка и след това;
• се запазват поверителни (под отговорността на
лекаря);
• се предоставят на компетентния национален орган
при поискване; и
• а достъпни за отделния работник, за когото лично
се отнасят.

ната комуникация при социалното общуване.
Ухото е разделено на три главни части: външно
ухо, средно ухо и вътрешно ухо.

слухов нерв
ушна мида

ушен канал
кохлеа (охлюв)

Увреждането на слуха трябва да бъде идентифицирано:
• Лекар или друго квалифицирано лице, посочено
от лекаря, преценява дали увреждането на слуха е
вероятно причинено от експозицията на шум при
работа. Ако случаят е действително такъв:
– лекар или друго подходящо квалифицирано
лице информира работника за резултата, който
лично го засяга;
– работодателят трябва да посъветва работника
за подходящите превантивни мерки.

1.3. задължения на работодателя в случай на увреждане на слуха, причинено от експозицията на шум при
работа
От работодателя се изисква да:
• преразгледа оценката на риска, отнасящ се до експозицията на шум;
• преразгледа мерките за премахване или намаляване на рисковете от експозиция и други фактори,
вредни за слуха;
• приложи необходимите мерки за премахване или
намаляване на риска, отдавайки нужното внимание на становищата на специалиста по трудова
медицина или друго подходящо квалифицирано
лице или компетентния орган. Това включва възможността да се пренасочи работника на алтернативна работа, при която няма риск от допълнителна експозиция;
• организира систематично наблюдение на здравословното състояние и предприема преглед на
здравното състояние на всеки работник, който е
получил същата експозиция;
• обръща специално внимание на намаляването на
риска от експозиция за групите хора с по-голяма уязвимост като бременни жени или млади служители;
• всички действия трябва да бъдат прилагани в
съответствие с националното законодателство и/
или практика.

2. УСТрОйСТВО НА
ЧОВЕшКОТО УХО
Ухото, телесен орган, позволяващ на хората да
чуват звуци, е изключително важен за вербал-

тъпанче
евстахиева тръба

външно ухо средно вътрешно ухо
ухо
фигура 7.1 устройство на ухото

2.1. външно ухо
Външното ухо е частта от ухото, която обичайно се нарича „ухото“. Външното ухо се състои от
периферна част от хрущял и кожа, оформящи
ушната мида, ушен канал и тъпанчето.
• Ушната мида събира и модифицира постъпващия
звук, което е важно за възприемане на разстоянието и посоката до източника на звук.
• Ушният канал, който е с неправилна цилиндрична
форма, дължина около 25 mm и широчина около 7
mm, насочва звука към тъпанчето.

Пример:
Ушният канал работи като резонатор за честотите в
диапазона от 2000 до 5000 Hz, като усилва звуковите
трептения с 10 до 15 dB. Това означава, че ухото е почувствително към високите честоти и поради това е
много податливо на увреждане от шум във високочестотния диапазон.

2.2. средно ухо
Външното ухо завършва с тъпанчето, което
оформя началото на средното ухо. Средното
ухо се състои от свързана верига от три малки
костици — „чукче“, „наковалня“ и „стреме“.
• Външното ухо завършва с тъпанчето, което оформя началото на средното ухо. Средното ухо се
състои от свързана верига от три малки костици
— „чукче“, „наковалня“ и „стреме“.
• Средното ухо действа като усилвател на звук.
Трептенията на тъпанчето са твърде фини и за
меки звуци с висока честота движението на тъпанчето е по-малко от диаметъра на водородната
молекула. Средното ухо усилва звука с около 20 до
30 dB главно чрез преобразуване в областта между
тъпанчето и основата на стремето.
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Пример:
Без средното ухо над 99 % от акустичната енергия ще
се отразява и няма да е достъпна за чуване на звук.

кортиев орган
стреме

базална мембрана
вестибуларен канал

наковалня
мускули на средното ухо
чукче

тимпанен канал
слухов нерв

кръгло прозорче

вътрешно ухо
стреме

ушен канал
фигура 7.3 Строеж на вътрешното ухо

тъпанче
евстахиева тръба
фигура 7.2 Средното ухо

• Втората роля на средното ухо е да защитава слуховия
апарат от силни звуци. Мускулите на средното ухо
усукват костиците и ограничават силата на трептенията, пренесени към вътрешното ухо, когато нивото
на звука превиши 80 — 87 dB. Този ефект, наречен
акустичен рефлекс, защитава слуховия апарат от
силни звуци с бавно нарастващ интензитет само
за кратко време. Акустичният рефлекс не противодейства ефективно на импулсен шум като изстрел.

Пример:
Отместването на власинките стереоцилии е твърде
малко — на прага на чуване (0 dB НЗН) движението
им е 10 -6µm, а при най-високите нива (приблизително
120 dB) това движение достига до 1 µm!

2.3. Вътрешно ухо
Вътрешното ухо, наречено още „кохлеа“ (охлюв),
е същинският приемник и анализатор на звука.
Този орган не е по-голям от върха на пръст и
неговите съставни елементи са толкова деликатни, че те са първите части на ухото, които
се увреждат от шума.
• Над 28 000 власинкови клетки, разположени по
протежение на охлювния канал, са отговорни за
възникване на нервни импулси като реакция на
трептенията, породени от звука. Тези клетки са
два типа: вътрешни власинкови клетки и външни
власинкови клетки, които се различават по своята
форма и функция. Термините „вътрешни“ и „външни“ власинкови клетки са свързани с положението
на клетките, което е по-близо до центъра на охлювната сгъвка за вътрешните власинкови клетки и подалеч от центъра на охлювната сгъвка за външните
власинкови клетки.
• Около 30 до 60 власинки, наречени стереоцилии,
излизат от горната част на всяка вътрешна власинкова клетка и около 100 до 160 стереоцилии излизат от горната част на всяка външна власинкова
клетка. Тяхното ножично движение предизвиква
невронни разряди.
• Около 31 000 неврона допринасят за пренасяне на
нервните импулси към и от мозъка по протежение
на слуховия нерв.

114

фигура 7.4 Честотен анализ по протежение на кохлеата

• Предаването на трептенията по протежение на
вътрешното ухо като реакция на акустичните
вълни ни позволява да чуваме различни честоти,
представени от различни височини.
• Трептенията на течността във вътрешното ухо
създават разпространяваща се вълна, която въздейства върху различни групи от власинкови
клетки и възбужда различни групи неврони в
зависимост от честотата на звука. Съществува
тясна връзка между честотата и разстоянието
навътре в кохлеата, при което се наблюдава възбуждането.
• Вътрешното ухо изпълнява ролята на анализатор
на акустични честоти. Загубата на слуха по отношение на дадена честота поради това се свързва с
увреждане на власинковите клетки в специфични
части на кохлеата.
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Пример:

звънене в ушите (тинитус)

Ухото е толкова прецизно като анализатор на честота, че при 1000 Hz можем да разграничим височини
на звука, различаващи се само с 0,1 Hz!

• Един от първите ефекти и признаци за увреждане
на слуха е звъненето в ушите (тинитус). Това е усещане за звънящ шум и тонове, дори когато в ухото
не навлиза никакъв реален звук.

3. ПрИМЕрИ ЗА УВрЕжДАНЕ НА СЛУХОВИя
АПАрАТ
Експозицията на ухото на шум с високо ниво
причинява прекомерно възбуждане на слуховите клетки, което на свой ред уврежда тяхната структура. При нива на звука превишаващи 87—100 dB власинковите клетки проявяват
умора или могат да се пречупят. Настъпват
значителни биохимични и физиологични промени, но те са обратими до известна степен.
• Промените стават постоянни (необратими) след
продължителна експозиция на шум при нива, превишаващи 80 dB (A) или при внезапна експозиция
на шум с много високо ниво, превишаващо 120 dB.

Примери:
Увреждането на власинковите клетки може да ги
убие. Увреждането на власинкови клетки в определена зона на вътрешното ухо води до загуба на
чувствителност към звуковите честоти, приемани от
тази зона на ухото.
Частично увреждане на клетките на слуха води до
смъртта на власинкови клетки в различни части на
вътрешното ухо. Процесът е твърде опасен, тъй като
разрушената клетка може да предизвика разрушаване и смърт на съседните клетки вследствие на
възпаление.

Временно изместване на прага на чуване
(ВипЧ)
• Прекаленото възбуждане на власинковите клетки
води до т.нар. „временно изместване на прага на
чуване“ (ВИПЧ), което е увеличаване на прага на
чуване вследствие на прекаленото възбуждане.
Този ефект изчезва бавно, след като завърши експозицията на шум. Повишеният праг на чуване се
усеща като известна загуба на чувствителността
на слуха и е първият признак за умора на слуховия
апарат, дължаща се на шума.

Пример:
Увеличаването на прага на чуване започва при нива
на шума, превишаващи 80 dB. След това са нужни
десетки минути или дори часове, за да се възстанови
слухът.

постоянно изместване на прага на чуване (пипЧ)
• След продължителна или повтаряща се експозиция на силен шум, повишаването на прага на чуване се превръща в „постоянно изместване на прага
на чуване“ (ПИПЧ). Постоянно повишеният праг на
чуване представлява загуба на слух.
• Пълната глухота, която настъпва, когато изчезнат
вътрешните и външните власинкови клетки, причинява освен това и дегенериране на нервните
влакна.

4. ПрИМЕрИ ЗА УВрЕжДАНЕ НА СЛУХОВИя
АПАрАТ ОТ ВъНшНИ
АГЕНТИ
Химикалите, разтворителите и лекарствените
средства, причиняващи временно или постоянно
увреждане на слуха, се наричат ототоксични
вещества.

фигура 7.5 Неувредени контролни власинкови клетки (горе) и увредени
власинкови клетки вследствие на експозиция на звук с високо ниво
(долу). Първият ред на външните власинкови клетки е по-сериозно увреден от втория ред. Стереоцилиите са увредени. Снимка © INRS

• Много промишлени разтворители са ототоксични.
• Химикалите обикновено се вдишват или се поемат
през кожата и достигат до вътрешното ухо чрез
кръвоносната система.
• Увреждането на слуха настъпва чрез увреждане на
власинковите клетки (особено външните власинкови
клетки) или нервните пътища, свързани със слуха.
• Химикалите и разтворителите, които са известни като причиняващи увреждания на слуха, са:
трихлоретилен, ксилол, стирол, толуол, хексан и
въглероден бисулфид. Увреждания на вътрешното
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ухо се причиняват и от въглероден окис, който
предизвиква обща хипоксия в тялото.
Комбинираният ефект от ототоксични вещества и експозиция на шум е особено вреден за
слуха. Присъствието на химикали причинява
анормално състояние на вътрешното ухо, като
го прави особено уязвимо за механично увреждане, причинено от шум.
• Химикали като толуол, стирол, трихлоретилен, етилбензол, циановодород и въглероден окис взаимодействат синергично с шума; те усилват увреждащия
ефект на шума върху слуховия апарат. Експозицията
на смеси от разтворители изглежда подсилва увреждащия ефект върху слуховия апарат.

Пример:
Химически агенти, действащи синергично с шума
при увреждане на слуха и приложението им в съответните промишлености (неизчерпателен списък).
Химичен
агент

промишленост

Трихлоретилен

Промишлен обезмаслител на метали

Ксилол

Химическа, петролна, транспортна
промишленост, производство на бои

Стирол

Много производствени промишлености
(особено хранителна, химическа, за гума
и пластмаса и др.), търговия, услуги,
транспорт, строителство

Толуол

Промишленост за бои, гума и пластмаса,
печатна дейност

Водороден цианид
(циановодород)

Добив на метали, галванопластика,
химична промишленост,
стоманодобивна, металообработваща,
производство (синтетични влакна,
пластмаса, бои, пигменти, найлон)

Въглероден
бисулфид

Текстил, земеделие

Олово

Минна промишленост,
електропромишленост

Въглероден окис

Транспорт (двигатели с вътрешно
горене), пожарогасители, стомана,
металообработване, производство на
пулп и хартия…

използването на някои лекарства може също да
доведе до ототоксични ефекти
• Хората, приемащи лекарства, за които е известно,
че имат вреден ефект върху слуха, не трябва да
се излагат на шум. Лекарствата, засягащи слуха,
включват определени антибиотици, лекарства
против рак, диуретици и хининови препарати.
Лекарствата и шумът имат недоказан комбиниран
синергичен ефект върху слуха, въпреки че отделното въздействие на много лекарства върху слуха
е добре известно.

4.1. Взаимодействие между шума и
вибрациите
Научните изследвания показват, че вибрациите както
върху китките и ръцете като цяло, така и върху тялото, влизат във взаимодействие с шума. Точни съотношения въздействие-реакция обаче липсват за това
взаимодействие и за да осигури превантивни мерки,
Директива 2002/44/ЕО41 за вибрациите установява
гранични стойности и стойности за предприемане
на действие. [Необходими са по-нататъшни изследвания за определяне на съотношенията въздействие-реакция.]
Например, на работните места на шофьори на тежкотоварни камиони на строителни обекти, които се характеризират с експозиция на вибрации по цялото тяло
над граничната стойност на експозиция, посочена в ISO
2631-1:1997 (aw = 0.8 m/s2), се наблюдава взаимодействие
между шума и вибрациите върху цялото тяло и съотфигура 7.6 Неувредени контролни клетки (горе) и увредени власинкови клетки вследствие на експозиция на разтворители (толуол) (долу).
Третият ред на външните власинкови клетки е по-увреден от втория
ред. Стереоцилиите изглеждат както при първоначалното им състояние.
Снимка © INRS
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41.

Директива 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
25 юни 2002 година относно минималните изисквания за здраве и
безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете
от физически агенти (вибрации), ОВ L 177, 6.7.2002 г., стр. 13.
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ветно по-висок риск от влошаване на слуха (приблизително 3 dB), отколкото на работни места с експозиция
на шум, но без вибрации върху цялото тяло.

4.2. разпоредба за наблюдение на здравословното състояние, основано на
свързани с работата ототоксични
вещества и вибрации
За да се осигурят превантивни мерки въпреки недостатъчните научни познания за съотношенията въздействие-реакция, някои експерти съветват да се
понижат стойностите за предприемане на действие при наблюдение на здравословното състояние
(аудиометрични изследвания) в случая на комбинирана експозиция на шум и ототоксични вещества или
на шум и вибрации.

5. ПрИМЕрИ ЗА УВрЕжДАНЕ НА СЛУХОВИя
АПАрАТ ОТ ВъНшНИ
АГЕНТИ
Последствията от увреждането на вътрешното ухо са многобройни.

увеличаване на прага на чуване
• Увеличаването на прага на чуване е загуба на
чувствителност към звуци с определени честоти.
Има различни типове частична загуба на слуха.
Най-често наблюдавано обаче влошаване на слуха
се получава като резултат от експозиция на промишлен шум в честотния диапазон 2—6 kHz —
т.нар. „спад на слуха за високочестотен звук".

Пример:
увеличаване на прага на чуване вследствие на частична загуба на слуха.
80

Ниво на звуковото налягане, dB

70

50

30
20
10

Усреднен праг на чуване при
млад човек с нормален слух

-10
10 1

10 2

10 3

Примери:
Повишаването на прага на чувствителност по отношение на силата на звука силно затруднява правилното разбиране на говора. То причинява и значителни изкривявания при възприемане на музиката.

намаляване на селективността по отношение на честотата
• Частичната загуба на слуха може да причини и
намаляване на селективността по отношение на
честотата, т.е. на способността да се различават
звуци с различна честота. Нормалното ухо „се
държи“ като качествен приемник с висока разделителна способност по отношение на звуковите
честоти. Загубата на селективност по отношение
на честотите означава, че звуците или частите от
звуци с различни честоти се смесват. Звуците се
наслагват един върху друг, дори когато честотите
им са много различни.

затруднения при проследяване на вариациите в силата на звука във времето
• Звукът, особено говорът, е динамичен, т.е. нивото на звука варира непрекъснато във времето.
Частичната загуба на слуха означава и намалена
способност да се проследяват вариациите на звука
във времето. Поради това звукът се възприема
като неясен.

Смесването на звуци с различни честоти и намалената способност да се проследяват вариациите на
звука във времето затрудняват разбирането на говора. Това е една от причините, поради които хората с
увреден слух трудно разбират говора при събития
от социален характер, особено когато много хора
говорят едновременно.

40

0

• · Увеличаването на прага на чуване причинява
анормално повишаване и на прага на усещането
за сила на звука. Лице с нормален слух различава
силата в широк диапазон (90 dB) от нива на звуковото налягане. Звукът едва се чува при 10 dB
НЗН (ниво на звуковото налягане), но е неприятно
силен при 100 dB НЗН. При 50 dB частична загуба на
слух този диапазон ще се стесни до приблизително
40 dB. В този случай звук с 60 dB НЗН ще се чува
едва, но ще бъде неприятно силен при 100 dB НЗН,
също както при нормален слух.

Пример:

Увеличен праг на чуване,
дължащ се на частична
загуба на слуха (във
високочестотния диапазон)

60

повишаване на прага на чувствителност
по отношение на силата на звука

10 4

Честота, Hz
фигура 7.7 Увеличаване на прага на чуване, дължащо се на частична загуба на слуха (във високочестотния диапазон)

затруднения при локализиране на
източника на звук
• Намаляването на селективността по отношение
на честотата, затрудненията при възприемане на
вариациите на звука във времето и усилването
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на ефекта на застъпване на звуците затрудняват
открояването, разпознаването и локализирането
на източниците на звук.

звънене в ушите (тинитус)
• Хора с увреден слух могат да усещат и звънене в
ушите си (тинитус). Това състояние се причинява от
локално увреждане на елементите на вътрешното
ухо, което променя дейността на слуховия нерв.
Това означава, че се чува звук, въпреки че в ухото
не постъпва такъв. Тинитус се усеща като звънящ
шум или тонове със средна или висока честота.

Високите нива на шум могат да засегнат безопасността, тъй като вероятно могат да смутят звуковата предупредителна информация.
• Сигналите за опасност могат да бъдат заглушени.
• Информацията, предадена устно от колега или по
високоговорителя, може да стане неразбираема.

7. АУДИОМЕТрИЧНО
ИЗСЛЕДВАНЕ

Пример:

7.1. провеждане по въздуха и през костите

В екстремни случаи субективният шум може да продължава 24 часа дневно, 7 дни в седмицата. Около 20
% от населението страда от тинитус в някаква степен
и 4 % страда от това разстройство постоянно.

Стандартното помощно средство за наблюдение на здравословното състояние при частична
загуба на слуха, предизвикана от шум, е аудиометричното изследване, което може да бъде
ползвано за ранно откриване на увреждане, причинено от експозиция на шум.

6. ИЗВъНСЛУХОВО ВъЗДЕйСТВИЕ НА шУМА
Много нежелани въздействия на шума могат да
се получат дори при нива на шума и експозиции,
физиологически безвредни за вътрешното ухо.
Те са, както следва:
• смущения при наслагване на шум върху речта при
говорна комуникация (неправилното разбиране на
смисъла води до неправилни решения);
• влияние върху производителността при изпълнение на задача (влошаване);
• раздразнение, досада;
• стрес;
• затруднение при чуване и разпознаване на звукови сигнали за опасност и предупреждение;
• нарушения на съня и намалено качество на съня.
Хората се различават силно по степента на неприятното усещане, което изпитват. То зависи от нивото и
продължителността на отделните шумови събития,
както и от тяхната схема на накъсване или честотно
съдържание. Видът на неприятното усещане и стреса
може да варира между отделните хора в зависимост
от субективни условия. Неприятното усещане, раздразнителността и стресът не могат да бъдат измерени и отнесени към прекомерното количество от
специфични нива на шум.
Високите нива на шум могат да предизвикат и
определени физиологични промени, включително следните:
• учестен пулс;
• повишено кръвно налягане;
• стесняване на кръвоносните съдове (вазоконстрикция);
• разширяване на зениците;
• отделяне на адреналин;
• ефект на стряскане.
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• Аудиометричното изследване в звукоизолирана
стая се провежда за работник, който не е бил изложен наскоро на шум.
• Периодът на почивка сред тишина преди изследването трябва да е най-малко 12 часа.
• Аудиометричното изследване се провежда за редица звукови честоти в диапазона 125—8000 Hz.
• Стандартното изследване се извършва с помощта
на слушалка (с въздушно предаване на звука),
съответстваща на нормалния начин за въвеждане
на звука в ухото. Друг метод за изследване включва използване на костен вибратор (с предаване на
звука през костите), от който звукът се подава на
ухото през тъканите и костите на черепа.
• Сравняването на резултатите от предаване на звука
през костите с предаване на звука по въздуха позволява да се провери състоянието на вътрешното ухо.

7.2. говорна аудиометрия
Ако се установи значителна загуба на слуха,
могат да бъдат проведени допълнителни изследвания, например разпознаване на говор.
• Тяхната роля е да се оцени способността на човека
с увреден слух да поддържа нормални социални
контакти чрез говор.
• Затрудненията във вербалната комуникация обикновено настъпват, когато загубата на слух превиши 40 dB.

7.3. схема за аудиометрично изследване
Хората, работещи в среди, в които има риск за
увреждане на слуха, трябва да бъдат изследвани аудиометрично (член 10 на Директива
2003/10/ЕО) когато започват работа и през подходящи интервали по време на работата им.
• Нормално това изследване се повтаря след първите 12 месеца, за да се определи дали лицето е високочувствително към шума; след това се преглежда
на всеки три години.
• Слухът трябва да се проверява и всеки път, когато
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би могло да настъпи внезапно увреждане на слуха,
например след експлозия.
Честотата на аудиометричното
изследване може да бъде съобразена с
нивото на експозицията.

7.4. признаци за увреждане на слуха или
начално намаляване на слуха
Като общо правило, намаляването на слуха се развива бавно, в течение на няколко години. Освен това,
слуховото възприемане е твърде сложен процес
и до известна степен недостатъчната способност
на органа „ухо“ да превърне звуковите сигнали в
съответно възбуждане на слуховия нерв може да
бъде компенсирана от последващото интелигентно
интерпретиране. Поради това обикновено в началото развитието на намаляването на слуха протича
незабелязано.
Една от първите индикации за увреждане на слуха
или намаляване на слуха се нарича „ефект на партито“. Ако на някого е трудно да следи единичен разговор, например на парти, където се водят множество
паралелни разговори, това може да е признак на
начално намаляване на слуха, дори ако все още няма
никакви проблеми при слушане на разговор, провеждан отделно.

Преждевременна загуба на слуха
• В ранните фази загубата на слуха вследствие на
шум се развива за честоти в диапазона 4—6 kHz.
Обичайната практика поради това включва намаляване на разходите, като се препоръчва аудиометрично изследване в ограничения честотен диапазон 1—6 kHz.
• Загуба на слуха, по-голяма от 40 dB ПЧ, обикновено
изисква медицинско лечение.
• Загуба на слуха по-голяма от 60 dB ПЧ се счита за
тежка и лицето се нуждае от слухов апарат, за да
може да води вербална комуникация.
Процесът на стареене
• При оценка на причинена от шум загуба на слуха
трябва да се вземе под внимание нормалното
отслабване на чувствителността на слуха, дължаща
се на възрастта (пресбиакузис).
• За хора над 50 години е установено по-бързо влошаване на слуха от това, което се наблюдава при
млади хора.
• Пресбуакузисът е свързан и с пола; нормално това
възрастово изменение е по-силно изразено при
мъжете, отколкото при жените.

Пример:
Загуба на слуха
0

Други признаци за увреждане на слуха или начално
намаляване на слуха могат да са:

10

8. ПрИЗНАцИ ЗА ЗАГУБА
НА СЛУХА
Праг на чуване
• По клиничните стандарти и практика степента на
загуба на слуха се изразява в децибели ПЧ (праг на
чуване), което показва увеличаването на прага на
чуване над този при нормален слух, определен за
млади здрави хора.
• Например прагът на чуване 40 dB ПЧ при честота 2
000 Hz означава, че прагът на чуване на работника
е с 40 dB по-висок от нормалния за тази честота.

dBПЧ

20

• лицето не чува например звука от телефонно позвъняване или звънеца на входната врата;
• лицето не чува звука от предупредителни сигнали
(например на вилков товарач или велосипеден
звънец);
• слушане на радио или гледане на телевизия при
усилен (почти) до край звук.

30

40

средно изместване на прага
averag e hearing threshol d shi f t for 60на
60-годишен
year чуване
old personпри
(pr esbyacu
sis):
човек
(пресбиакузис):
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man
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жена
мъж
125

загуба на слуха
noic e indu ced
hearing
loss
поради
шум
250

500

1000
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3000 4000

6000 8000

F requency
Честота,
Hz, H z

фигура 7.8 Загуба на слуха (в [dB] ПЧ спрямо честотата [Hz]), свързана с
възрастта, и загуба на слуха, предизвикана от шум

Процент на загуба на слуха
• Процентът на загуба на слуха се изчислява с оглед
на финансовата компенсация. Съществуват различни методи, основани на усреднената загуба
на слуха в dB ПЧ за аудиометричните честоти от
500, 1000 и 2000 Hz, която обикновено се отнася за
ухото с по-добър слух, но може да се ползва и за
двете уши. Горните три честоти са избрани поради
значителното влияние на загубата на слуха върху
разпознаването на говора в честотния диапазон
500—2000 Hz.
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1. ИЗИСКВАНИя НА
ДИрЕКТИВИТЕ
Член 14 на Директива 2003/10/ЕО42 изисква: „При прилагането на настоящата директива държавитечленки изработват, след допитване до социалните
партньори, в съответствие с националното законодателство и практики, кодекс за добро поведение,
предвиждащ практически насоки за подпомагане на
работниците и работодателите от музикалните и
развлекателни отрасли да спазват законните изисквания към тях, предвидени в настоящата директива “.
Трябва да се подчертае, че Директива 2003/10/ЕО
определя минималните изисквания за здравето и
безопасността по отношение на експозицията на
работниците на рискове, дължащи се на шум, в рамките на член 3 „Определения“ на рамкова директива
89/391/ЕИО43:
a) „работник“ е всяко лице, наето от работодател, включително обучаващите се и чираците с изключение на домашните помощници;
б) „работодател“ е всяко физическо или юридическо лице, което е в трудови отношения
с работник и носи отговорност за предприятието и/или ведомството.

2. ДрУГИ СъОБрАжЕНИя
Поради особената специфика на музикалните и
развлекателните отрасли много музиканти/членове на екипа работят като лица на свободна практика и могат да се считат като самонаети лица.
Тази група работници не са обхванати от Директива
2003/10/ЕО, но Препоръка 2003/134/ЕО44 относно
подобряването на защитата на здравето и безопасността при работа на самонаетите работници е приложима за тях. В този случай предложените по-долу
мерки също могат да бъдат взети под внимание.

42.

Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6
февруари 2003 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от
физически агенти (шум), ОВ L 42, 15.2.2003 г., стр. 38.

43.

Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на
мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето
на работниците на работното място, ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

44.

Препоръка 2003/134/ЕО на Съвета от 18 февруари 2003 г. относно
подобряването на защитата на здравето и безопасността при работа на самонаетите работници, ОВ L 53, 28.2.2003 г., стр. 45.
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3. ВъВЕДЕНИЕ: ЗАщО
Е НУжНА ОТДЕЛНА
ГЛАВА? СПЕцИфИЧНИ
рИСКОВЕ И ПрОБЛЕМИ
Музикалните и развлекателни отрасли се отличават с
това, че високите нива на звука и специалните ефекти, които са достатъчно силни, за да предизвикат
увреждане на слуха, често се считат като елементи,
съществени за изпълнението.
Особеността на звуците в тези отрасли, както записани, така и произведени на живо, е в това, че те са част
от същността на продукта, но могат да са и опасни в
същото време. Съответните нива на звука не са нежелан вторичен ефект, а в известна степен са очаквани
от аудиторията. Въпреки това, този специален работен продукт може директно да постави под риск найважното средство на работниците и изпълнителите,
а именно слуховия апарат.
Директива 2003/10/ЕО за шума определя минималните изисквания за защитата на работниците от риска за
тяхното здраве и безопасност, произтичащ или с вероятност да се породи от експозиция на шум при работа.
Оценката на риска при тази работна дейност трябва
да идентифицира работниците, които могат да бъдат
изложени на риск; те включват музикантите и другите
изпълнители, техническия персонал и други лица,
работещи пряко в музикалните и развлекателните
отрасли (вж. таблица 8.1). Например разпоредителите,
охраната, персоналът по настаняването и кетъринга и
др., в зависимост от тяхното местоположение и времето на престой в шумна среда.

4. СъСТАВяНЕ НА СПИСъК ОТ рАБОТНИцИ В
МУЗИКАЛНИТЕ И рАЗВЛЕКАТЕЛНИТЕ ОТрАСЛИ, КОИТО ВЕрОяТНО
щЕ БъДАТ ЗАСЕГНАТИ
Директива 2003/10/ЕО за шума се прилага за ВсиЧКи
помещения, в които работниците се намират и се
изпълнява жива (без значение дали е усилена или
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не) или записана музика за развлекателни цели.
Когато нивата на експозиция, посочени в Директива
2003/10/ЕО, могат да бъдат превишени, трябва да
се предприемат подходящи действия. Всеки, чиято
дейност може да доведе до риск от шум, носи отговорност за себе си или за всеки друг, който може да
бъде засегнат.
При конкретните обстоятелства, които се срещат, може
да е необходима комбинация от различни мерки, за да
се намери най-добрият начин да се избегнат или да се
намалят нивата на експозиция на звук. При проучване
на възможните мерки трябва да се отчетат всички фактори, като видове инструменти, с които се свири, броят
и разположението на музикантите, използват ли се
усилвателни уредби, дали работниците вече са работили или работят и на други места през този ден (вкъщи,
в репетиционно студио, като преподаватели и др.),
акустиката на мястото за музикалното събитие и шумът,
свързан със сценичните акробатични номера и ефекти.
Може да се наложи да се изпробват различни средства
за контрол или комбинация от мерки, за да се намери
най-добрият начин да се избегнат или да се намалят
нивата на експозиция на звук, тъй като всяка мярка
може да влияе на останалите по различни начини.
• Сериозни рискове за увреждане на слуха съществуват за работниците в музикалните и развлекателните отрасли, които трябва да работят редовно в
шумни среди като клубове, дискотеки или при концерти на живо. Кръгът на засегнатите работници
включва музиканти и други изпълнители, диджеи,
обслужващ персонал, технически персонал, охранители, медицински служители за първа помощ,
касиери и други.
Тези работници често са изложени на нива на звука,
превишаващи „граничните стойности на експозиция“, посочени в член 3 на Директива 2003/10/ЕО.
Следователно, това което е удоволствие и е почти
безвредно за зрителите на отделно събитие, може да
е професионален риск за работниците поради многократната им продължителна експозиция.
В следните ситуации:
• при оркестрови музиканти:
Най-пряко засегнати от музикалния звук са самите
музиканти.
В зависимост от инструмента и местоположението,
вземайки под внимание и допълнителната експозиция, породена от самостоятелните упражнения,
репетиции и периоди за загряване (разсвирване),
типичното ниво на експозицията на оркестров
музикант достига 80-95 dB(A).

• при рок и поп музиканти:
Високите нива на звуковото налягане в рок и поп
музиката са по начало желани и очаквани от аудиторията. Като резултат нещо обичайно са значителните нива на сценичния звук. Нивата на звуковото
налягане при рок и поп музикантите са в диапазона 95 110 dB(A).
• при джаз и фолк музиканти:.
При джаз и фолк музиканти: За музикантите в
жанровете на джаз и фолк музиката нивата на звуковото налягане са обикновено малко по-ниски, в
диапазона 90-98 dB(A)
• при други работници:
Подобни експозиции на шум са измерени за звуковите инженери, охранителите и другия обслужващ
персонал при концертите на живо.
• при работниците в дискотеки и диджеите:
Служителите в дискотеките или подобни събития
на живо също са изложени на високи нива на звука.
Нивата на звуковото налягане при танцовите площадки често са над 100 dB(A). Докато диджеите са
изложени на нива 95-100 dB(A), нивата на звуковото
налягане за обслужващия персонал са 90-95 dB(A).
Въпреки работното време, което е по-малко от 20
часа седмично, са установени нива на експозиция
от 96 dB(A) за диджеите и 92 dB(A) за обслужващия
персонал.
Предизвиканата от шума загуба на слуха и други
нарушения на здравето не само засягат удоволствието от музиката, но могат да застрашат и кариерата на работника, тъй като първо се засяга
точността на слуха. В допълнение към загубата
на слуха другите нарушения на здравето могат да
включват тинитус, хиперакузис и затруднения при
възприемане на височината на тоновете.
работниците в музикалните и развлекателните отрасли са изрично включени в Директива 2003/10/ЕО.
различният персонал, работещ в тези отрасли (напр.
работодатели, работници, супервайзори, отговарящи и контролиращи работните места и др.) трябва да бъдат включени за избягване на рисковете,
произтичащи от шума или за намаляването му до
минимум. Главните предизвикателства при това
са адекватните оценки на риска и прилагането на
подходящи мерки за превенция на шума. И двете
предизвикателства изискват прилагането на подходящи стратегии, както е препоръчано в глава 8,
раздел 6 на настоящото ръководство.
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5. КОй МОжЕ ДА Е
ИЗЛОжЕН НА рИСК?
Таблица 8.1 по-долу съдържа неизчерпателен списък
на работниците, които потенциално са изложени на
шум в музикалните и развлекателните отрасли:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Акробати и гимнастици
Актьори
Инструктори по аеробика
Художествени директори
Аудиоинженери и
аудиоасистенти
Сценични техници
Персонал на барове
Изпълнители (деца)
Хористи
Хореографи
Оркестри за класическа
музика
Композитори
Диригенти
Екип
разпоредители (настаняване)
Инструктори по танци
Танцьори
Диджеи
Портиери
ръководители
Конферансиета
Организатори на събитието
Лица по поддръжката
Персонал на касите
Групи за поп, рок, джаз, фолк
и кънтри музика
Техници по музикални
инструменти
Джазови музиканти
Конструктори на сценично
осветление
Екипи по сценично
осветление/ инженери/
техници
Мениджъри
церемониалмайстори
Инженери по сценични
екрани
Музикални директори
Музиканти
Преподаватели по музика и
тези, които са в системата на
музикалното образование

Таблица 8.1
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• Медицински служители за
първа помощ
• Оркестрови музиканти в
оркестровата яма
• Оперни певци
• Портиери към оркестъра
• Техници по пиана
• Продуценти
• Продуцентски компании
• Промотьори
• Прожекционни техници
• Дизайнери на декора
• Певци
• Звукорежисьори
• Звукоинженери
• Оператори/доставчици на
звукова апаратура
• Дизайнери/персонал за
специални ефекти
• Персонал (включително
мениджъри, ръководители и
сервитьори/ сервитьорки)
• Сценични музикални
оркестри
• Сценичен екип/ техници
• Сценични ръководители
• Сценични работници
(например дърводелци,
строители на скеле,
електротехници, заварчици)
• Стюарди
• Собственици на студиа/
оператори
• Технически директори
• Персонал в системата на
музикалното образование
• разпоредители
• Мениджъри/собственици
на мястото за музикалното
събитие
• Видеотехници
• Звукозаписни инженери
• Персонал на бюфет
• работници за апаратурата
• Охранители
• Вокалисти
• Обслужващ персонал

6. СТрАТЕГИИ ЗА НАМАЛяВАНЕ НА НИВАТА НА
ЕКСПОЗИцИя
Този раздел описва някои стратегии за избягване и/
или намаляване на експозицията на работниците на
рискове, произлизащи от „шума“ в музикалните и развлекателните отрасли. Като се вземе под внимание
разнообразието на работните места в тези отрасли,
може да се наложи да се използват няколко стратегии
в зависимост от отделните ситуации и обстоятелства.
За да разгледа тези различни варианти, настоящият
раздел различава пет основни стратегии, които обхващат повечето видове дейности и работни места в тази
сфера. Подходящата процедура ще зависи от ролята,
изпълнявана в музикалните и развлекателните отрасли
и естеството на съответната дейност. Едновременно
могат да са приложими различни стратегии.

главният критерий за избор на подходяща стратегия:
работодател или работник сте?
Ако сте работодател, вашите работници изпълнители ли са или са с друга функция (обслужващ персонал, технически персонал и др.)?
Аспектите, които трябва да се отчетат, са:
• място на работа: на едно или повече места;
• репетиции: по-тихо общо ниво или намалена експозиция на звукови нива;
• репертоар: смесен репертоар, т.е. силни и тихи
фази в репертоара;
• схема на изпълненията: балансирана схема на
изпълненията/репетициите (силни и тихи фази в
репертоара);
• пространствено разположение: схема на разположението на изпълнителите в зоните за изпълнение.
В сферата на безопасността и здравето при работа е
необходимо да се подчертае, че раздел II „Задължения
на работодателите“ “ на Директива 89/391/ЕИО
определя общите задължения на работодателя, както
и тези задължения, които изрично се посочват като
препратки в раздел II "Задължения на работодателите" на Директива 2003/10/ЕО, а именно:
• член 5 от Директива 89/391/ЕИО — „Обща разпоредба“;
• член 6 от Директива 89/391/ЕИО — „Общи задължения
на работодателите“;
• член 4 от Директива 2003/10/ЕО — „Определяне и оценяване на рисковете“;
• член 5 от Директива 2003/10/ЕО — „Разпоредби,
целящи да избегнат или да намалят експозицията“;
• член 6 от Директива 2003/10/ЕО — „Лична защита“;
• член 7 от Директива 2003/10/ЕО — „Ограничаване на
експозицията“;
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стратегии за професионалните групи
работодатели
работодатели
професиодоставчици
на
нална група оператор на мяс- развлекателно
тото на събитието
събитие

Пример

Оператори, мениджъри на барове,
дискотеки
Театрални мениджъри
Организатори на концерти
Промотьори
Организатори на
развлекателното
събитие
Мениджъри на концертни зали

стратегия

1

ръководители на
групи
Мениджъри на
оркестри
ръководители на
ансамбли

2

работодатели
работодате- доставчик или
лина обслуж- оператор на звуващ персонал кови усилвателни
уредби

работници

Доставчици на:
Кетъринг
Охрана
Касови услуги
Медицински
лица за първа
помощ

Наем или продажба
на дребно на звукови
системи
Оператори на звуковите уредби по време
на събитието

Музиканти и други
изпълнители
Учители по музика
Обслужващ персонал
(като касиери, охрана, медицински лица
за първа помощ)
Техници
Кетъринг

3

4

5

Таблица 8.2 Стратегии за справяне с шума за различните професионални групи в музикалните и развлекателните отрасли

• член 8 от Директива 2003/10/ЕО — „Информиране
и обучение на работниците“;
• член 9 от Директива 2003/10/ЕО — „Консултации и
участие на работниците“;
Отговорите на тези въпроси ще ви помогнат да изберете подходяща стратегия от таблица 8.2 „Стратегии
за справяне с шума за различните професионални
групи в музикалните и развлекателните отрасли“.

стратегия 1: работодатели — оператори на мястото на събитието
за кого се отнася?
Вие сте работодател, оператор на мястото на развлекателното събитие — бар, дискотека, театър или концертна зала. Вероятно сте наели обслужващ персонал,
който не е свързан пряко с музикалните изпълнения,
например персонал за обслужване или касиери,
или
вие сте мениджър на концертна зала или организатор на събитието/развлечението.

Какво трябва да правите?
Като работодател, оператор на мястото на развлекателното събитие и съгласно раздел II от Директива
2003/10/ЕО "Задължения на работодателите", вие
трябва:
• да оцените и, ако е необходимо, да измерите нивата на шума, на който са изложени работниците;
• да разработите и приложите превантивни мерки по
отношение на здравето и безопасността, за да защитите работниците от рисковете, породени от шума;
• като отчетете техническия прогрес и наличността
на мерки за контрол на риска при източника, да
премахнете или да намалите рисковете до минимум
при източника им, породени от експозиция на шум;
• да се информирате за правните норми и техническите стандарти;

• да се информирате за съдържанието на това ръководство и да го предоставите с информационна цел
на своите работници и служители, като се погрижите те да се включат на всички нива (вж. член 14 от
Директива 2003/10/ЕО „Кодекс за добро поведение“);
• да включите всички нива на организацията, така че
те да разберат своите задължения и да се съблюдават политиката по отношение на здравето и
безопасността (вж. член 9 от Директива 2003/10/ЕО
„Консултации и участие на работниците“);
• да предоставите адекватна информация на работниците с непълно работно време/лицата по заместване или на новия персонал;
• да направите, така че консултациите и участието
на работниците и/или техните представители да се
извършат в съответствие с член 11 от Директива
89/391/ЕИО по отношение на въпросите, обхванати
от Директива 2003/10/ЕО, и по-специално:
– да се направи оценка на рисковете и идентификация на мерките, които трябва да се вземат, както е
посочено в член 5 на Директива 2003/10/ЕО;
– действията, насочени към премахване или
намаляване на рисковете, породени от експозиция на шум, както е посочено в член 5 на
Директива 2003/10/ЕО;
– избор на лични предпазни средства за защита
на слуха, както е посочено в член 6, параграф
1, буква в) на Директива 2003/10/ЕО;
– координиране с доставчиците на развлекателни
събития, работодателите на обслужващ персонал, доставчиците или операторите на звукови
уредби, за да се направи, така че работниците от
външни предприятия и/или учреждения, ангажирани за работа в даденото предприятие и/или
учреждение да получат подходящи указания
относно рисковете за здравето и безопасността
по време на дейностите си в даденото предприятие и/или учреждение (член 8 от Директива
2003/10/ЕО „Информиране и обучение на
работниците“ с препратка към член 12, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО „Обучение на
работниците“).
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оценка на риска и ниво на звука
Като работодател, оператор на мястото на събитието можете да приложите следните процедури, за да
идентифицирате вредните експозиции на звук:
• определете ситуациите и областите, в които могат
да възникнат високи нива на звука. Едно практическо правило: ако лица, намиращи се на разстояние
един метър, могат да общуват само ако повишат
гласа си, това вероятно е един от тези случаи;
• бъдете информирани за очакваните нива на звука
за „парчетата“, които ще се изпълняват. Когато
няма данни или информация за музиката, която ще
се свири, се запознайте с измерванията на нивото
на звука, проведени от квалифицирано лице по
време на характерно за дадения тип събитие;
• сумирайте данните за очакваните нива на звука за парчетата, които ще се изпълняват през деня или седмицата, за да можете да изчислите времево претеглената
експозиция на основата на стандартен 8-часов работен ден или петдневна осемчасова работна седмица.

намаляване на експозицията
Ако нивата на експозиция на вашите работници са
твърде високи, обмислете намаляване на нивата на
звука чрез:
• понижаване на звуковото ниво на вашето изпълнение, доколкото е практически допустимо (консултирайки се с промотьорите и специалистите по
въпросите на здравето и безопасността, както и
представители по безопасността);
• ограничаване на времетраенето на експозицията;
• намаляване на силата на отделните инструменти,
например ударните, тромпетите и др.;
• предоставяне на достъпна информация за граничните стойности на експозиция и стойностите на
експозиция за предприемане на действие на организаторите и работниците;
• намаляване на силата на звуковите уредби, например използване на по-малки усилватели, за да се
намали звуковото ниво на сцената.

намаляване на нивата на звука чрез технически мерки и подобрения на акустиката на помещенията
• Когато е възможно, можете да намалите експозицията на звук чрез увеличаване на разстоянието между
работниците, които не участват в изпълненията, и сцената или чрез разместване на високоговорителите;
• където има повече високоговорители, например
в дискотеки или на концерти, намалете колкото е
възможно нивото на звука на високоговорителите,
които са близо до работниците. Обмислете поставяне на няколко високоговорителя непосредствено над танцовата площадка (вж. фигура 8.1);
• монтирайте ограничители за нивото на звука в
усилвателните уредби;
• монтирайте подходящи акустични екрани за служебните зони като офиси, кухня, стаи за почивка
и административни зони като използвате стени и
врати с подходящи акустични характеристики;
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• изолирайте вратите към служебните зони със звукоизолиращ материал; повишете загубите при разпространение на звука като увеличите количеството
на акустично поглъщащите материали на помещенията чрез поставяне на акустично изолиращи тавани,
стени и обшивки (т.е. облицоване на стените);
• чрез осигуряване на подходящо конструирани
концертни сцени и оркестрови ями, експозицията
на звук за музикантите може да бъде намалена, без
да се засяга качеството на звука за аудиторията;
• използвайте технически мерки, където е възможно, за да направите промени в зоните за изпълнение, т.е. оркестровите ями;
• потърсете експертни съвети от инженери по акустика и архитекти.
Бележка: Когато се извършват
ремонти, планирайте съвместно с
инженери по акустика и архитекти как
могат да бъдат правилно оптимизирани
акустичните характеристики на
местата за развлечения или
помещенията за репетиции.

обмислете организационни мерки за
намаляване на експозицията на шум
• Идентифицирайте и маркирайте със специални
знаци зоните, в които има вероятност да бъдат
превишени „горните стойности на експозиция за
предприемане на действие“ LEX,8h = 85 dB (A) или
ρpeak = 140 Pa [върхови нива от 137 dB(C)] и забранете достъпа на хора, които не носят подходящи
лични предпазни средства за защита на слуха.
• Намалете нивата на експозиция чрез скъсяване на
времевите интервали, през които работниците са
изложени на високи нива на звука; това може да
бъде направено и чрез периодично завъртане на
обслужващия персонал от шумните към по-тихите
зони. Посочете освен това на агенциите тяхното
задължение да се погрижат за здравето и безопасността на работниците.

задължения
По-специално, работодателите, операторите на местата на събития, трябва да изпълнят следните задължения:
• след оценка на риска осигурете превантивни мерки,
за да избегнете или намалите до минимум експозицията на работниците на високи нива на звука;
• осигурете информация, обучение и указания за
защитата на слуха и за наличието и прилагането
на превантивни мерки като използването на средства за колективна защита или лични предпазни
средства за защита на слуха. Осигурете достъп до
писмена информация по тези въпроси;
• маркирайте шумните зони [ако Lex,8h > 85 dB(A)],
където е вероятно работниците да бъдат изложени
на шум, превишаващ „горните стойности на експозиция за предприемане на действие“, както се
изисква в член 5 на Директива 2003/10/ЕО;
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• работник, чиято експозиция е превишила „горните
стойности на експозиция за предприемане на действие“ [Lex,8h > 85 dB(A)], трябва да има право на преглед
на слуха си от лекар или от друго подходящо квалифицирано лице с отговорностите на лекар, както се
изисква в член 10 на Директива 2003/10/ЕО;
• за работниците, чиято експозиция превишава
„долните стойности на експозиция за предприемане на действие“ [Lex,8h> 80 dB(A)], трябва да е осигурен превантивен аудиометричен преглед, както
се изисква в член 10 на Директива 2003/10/ЕО;
• ако експозицията на звук не може да бъде намалена
достатъчно от приложими технически и организационни мерки, работодателите трябва да осигурят
подходящи лични предпазни средства за защита на
слуха, като отчетат, че това се отнася както за музикантите или другите изпълнители, така и за техническия и обслужващ персонал, както се изисква в член
6 на Директива 2003/10/ЕО. Съществуват специални
лични предпазни средства за защита на слуха с хоризонтална честотна характеристика за музиканти;
• освен това трябва да осигурите указания и обучение на работниците за правилната употреба на
лични предпазни средства за защита на слуха, както
се изисква в член 8 на Директива 2003/10/ЕО.

Пример: Дискотека
проблем: Една дискотека представя записана музика от различни диджеи всяка нощ. Преди ремонта
звуковата система се състои от два главни високоговорителя близо до танцовата площадка и други,
поставени из цялото помещение, които водят до значителна експозиция на звук на диджеите, барманите
и персонала за събиране на чаши.
решение: Собственикът (работодателят, операторът
на мястото на събитието) на дискотеката инсталира
звуков таван с окачени високоговорители над танцовата площадка. Това води до високи нива на звука
при танцовата площадка, като разпространението на
звука настрани в останалата част на помещението се
понижава с около 10 dB(A). За да се поддържа пониженото ниво на музиката, до пулта на диджея е поставен
измервател на нивото на звука, който следи и записва
нивата на звука. Ако не може да бъде осигурено средство за колективна защита (т.е. изолирана кабина),
собственикът трябва да осигури лични предпазни
средства за защита на слуха и да осъществи подходяща програма за обучение за съответния персонал.

стратегия 2: работодатели — доставчици на развлекателни събития
за кого се отнася?
Вие сте работодател, доставчик на развлекателни
събития и например:
• ръководите бенд, оркестър или някакъв друг
ансамбъл,
• организирате музикални събития, наемате музиканти и други изпълнители.

Бележка: За музикантите и другите
изпълнители се отнася стратегия 5:
„Работници“.

Какво трябва да направите?
Казано общо, като работодател, доставчик на развлекателни събития и съгласно раздел II на Директива
2003/10/ЕО „Задължения на работодателите“, вие
следва:
• да оцените и, ако е необходимо, да измерите нивата на шума, на който са изложени работниците;
• разработите и приложите превантивни мерки във
връзка със здравето и безопасността, за да защитите бенда, оркестъра и/или друг ансамбъл срещу
вредна експозиция на звук (шум);
• •като отчетете техническия прогрес и наличността
на мерки за контрол на риска при източника, да
премахнете или да намалите рисковете до минимум при източника им, породени от експозиция
на шум;
• да направите, така че всички ангажирани в развлекателното събитие работници и/или техни
представители да са информирани за рисковете,
произтичащи от експозицията на шум и за превантивните мерки за здравето и безопасността, които
трябва да се вземат, за да се премахнат или намалят до минимум рисковете от шум;
• да се запознаете с правните разпоредби и да изпълните задълженията на работодателя по отношение
на защитата на работниците срещу рисковете от
експозиция на шум;
• да се запознаете със съдържанието на настоящето
ръководство и да следвате формулираните в него
препоръки;
• да запознаете с тези въпроси изпълнителите, техническия персонал и другите ангажирани работници;
• да направите, така че всички ангажирани в развлекателното събитие хора да са информирани за
стратегията за превантивна защита на здравето и
безопасността.

фигура 8.1 Дискотека с акустичен таван, включващ няколко вградени
високоговорителя вместо два главни високоговорителя
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оценка на риска и ниво на звука
Като работодател или доставчик на развлекателни
събития можете да възприемете следната процедура, за да идентифицирате рисковете за работниците
от експозиция на шум:
• първо, работодателят или доставчикът на развлекателни събития може да идентифицира риска и
да оцени дали нивата на експозиция на шум на
работниците по време на изпълнението са вредни
за здравето. Едно практическо правило: ако лица,
намиращи се на разстояние един метър, могат да
общуват, само ако повишат гласа си, това вероятно
е един от тези случаи;
• ако е необходимо, измерете нивото на експозиция
на шум на едно характерно изпълнение при нормални условия. Отбележете съответните предложения, дадени в глава 2 „Процедура за оценка на
риска“ на това ръководство. Свържете се с оператора на мястото на събитието и се постарайте заедно да получите измерванията на нивото на звука,
за да намалите шума, където се налага;
• определете нивото на експозицията на шум на
изпълнителите и на останалия персонал;
• проведете нова оценка на риска, ако има значителни промени във вида на използваните музикални
инструменти, звуковата апаратура (т.е. усилвателите) или при изпълнението;
• изяснете с оператора на мястото за събитието дали е
договорено максимално ниво на звука и какво ниво
на звука е желано (вж. член 3 на Директива 2003/10/ЕО
„Гранични стойности на експозиция и стойности на
експозиция за предприемане на действие“);
• не превишавайте това договорено ниво на звука;
• уведомете предварително оператора на мястото
на събитието за характерното ниво на звука при
вашето изпълнение;
• следете или записвайте нивото на звука по време
на събитието.

намаляване на експозицията:
а) Акустични екрани
работодателите трябва да вземат под внимание
потенциалните проблеми, ако обмислят поставяне
на акустични екрани, например:
• недостатъчно пространство: екраните могат да
отразят звука обратно към изпълнителите, седнали
зад тях или в близост;
• екраните могат да породят изкривяване;
• екраните могат да попречат на изпълнителите да
слушат другите инструменти.

б) Използване на екрани
Акустичните екрани трябва да бъдат използвани
само в съответствие с оценката на риска и като средство за колективна защита.
При някои обстоятелства музикантите могат да са в
състояние да използват акустични екрани, за да се
защитят от звуците, произведени от другите музиканти. Трябва обаче да се направи правилно обу-
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чение за употребата на акустични екрани, тъй като
неправилната употреба може да причини повече
вреди не само на човека, който ги използва, но и на
околните музиканти.
Нужно е изключително внимание при разполагане
на акустичните екрани, тъй като те могат да удвоят експозицията на шум в ухото на изпълнителя,
както и да се повиши рискът от увреждане вследствие на преекспониране. Защитата, предоставена
на изпълнителя, който се намира отпред, може да
се окаже повече психологическа, отколкото акустическа, въпреки че това може да е оправдано, когато
рисковете от хиперакузис или стрес са значителни.
Безразборното използване на лични екрани може
всъщност да увеличи експозицията на шум на другите хора, така че екраните трябва да бъдат въведени
като средство за колективна защита. Не е приемливо
леко да се намали един среден риск (например на
лицето пред екрана) чрез удвояване на висок риск
(например на лицето, свирещо към екрана).

фигура 8.2 Прозрачен акустичен екран за използване от оркестри или
големи бендове. Съвременните материали могат да бъдат прозрачни и
абсорбиращи
(© & с любезното разрешение на “Kaefer Isoliertechnik”, Германия)

Понастоящем съществуват два главни типа конструкции на екрани — твърди (акустично отразяващи) и
меки (акустично поглъщащи). Съществува и хибриден трети тип, който комбинира твърдия и мекия
тип.
Твърдите екрани са направени от пластмаса или подобен прозрачен материал, за да се запази визуалния
контакт. Меките екрани съдържат акустично поглъщащ
материал (т.е. минерални нишки, пяна, фолио и др.),
оформен като панел и покрит с декоративен слой.
Екраните могат да бъдат относително малки и разположени дискретно, за да се справят със специфични
локални проблеми. Студийните екрани са обикновено 2m високи и могат да бъдат използвани за оформяне на ограждения. Те обикновено са поглъщащи и
могат да включват прозрачни панели.
Бележка: При използване на
индивидуални екрани вижте Глава 5
„Лични предпазни средства (ЛПС):
Характеристики и избор на лични
предпазни средства за защита на слуха“
на настоящото ръководство.
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ограничение на експозицията
Следните възможности могат да се използват за намаляване на експозицията на звук на работниците:
• намалете нивото на звука на вашето изпълнение,
доколкото е възможно;
• намалете звуковите уредби на сцената в практически разумна степен;
• информирайте и обучете персонала, работещ със
звуковите усилвателни уредби (за мониторите и
аудиторията);
• понижете силата на отделните инструменти (например: барабани) или използвайте по-малки усилватели, за да намалите нивото на звука на сцената;
• увеличете разстоянието между работницитеизпълнители и високоговорителите;
• зоните, в които има вероятност работниците и
персоналът да бъдат изложени на звук (шум), превишаващ „горните стойности на експозиция за
предприемане на действие“ [LEX,8h > 85 dB(A)] или
превишаващ върховото ниво [ρpeak> 140 Pa ~ 137
dB(C)], трябва да бъдат означени с подходящи
знаци. Въпросните области трябва освен това да
бъдат оградени и достъпът до тях да бъде ограничен, когато това технически е възможно и рискът
от експозиция го оправдава;
• забранете на лицата без подходящи лични предпазни средства за защита на слуха да влизат в тези зони;
• стаите за репетиции/зоните за изпълнение за
музикантите трябва да са с подходящи размери и
да имат подходящи акустични характеристиките
(вж. Стратегия 1 „работодатели — Оператори на
мястото за събитието“.

специални лични предпазни средства за
защита на слуха
Персонално изготвените лични предпазни средства
за защита на слуха трябва да бъдат адаптирани от
квалифициран специалист по УНГ.
Всички тапи за уши променят слуховите усещания и
свикването с тях може да продължи дълго. Процесът
на свикване трябва да бъде направляван — ако не се
направи това, хората ще ги отхвърлят и техният слух
ще се уврежда прогресивно. Никога не слагайте тапи
за уши за първи път, когато ви предстои изпълнение.
Съществува погрешно мнение сред някои изпълнители на дървени и медни духови инструменти, че не
е възможно да носят тапи за уши поради това, че при
свирене се надуват вътрешно и има риск от допълнително увреждане на ушния канал. Всъщност, няма
основание за такива опасения.

ефект на запушване
Изпълнителите на дървени духови инструменти и
медни духови инструменти като правило не могат да
използват свиваеми тапи за уши, тъй като те водят до
запушване, което усилва естествения челюстен резонанс при свирене. (Вокалистите също намират, че
свиваемите тапи за уши правят гласа странен.) Има
два начина за справяне с ефекта на запушване:
• използвайте дълбоко поставени персонално израбо-

тени тапи за уши, които достигат до вътрешната костна част на ушния канал и намаляват по този начин
потенциалните трептения и челюстния резонанс;
или
• използвайте тапи за уши с отвори, които позволяват на прихванатия нискочестотен звук да излезе.

Бележка: Предоставянето на лични
предпазни средства за защита на слуха
не ви освобождава от задължението да
минимизирате експозицията на звук чрез
мерки за намаляване на силата на звука.
Съществено е да се правят редовни
оценки на риска и текущ мониторинг.

На пазара се предлагат индивидуални екрани, които
могат да бъдат използвани като лични предпазни
средства за защита на слуха.

задължения
По-специално, вие като работодател, доставчик на
развлекателно събитие трябва да изпълните следните задължения:
• след оценка на риска да приложите превантивни
мерки, за да избегнете или намалите до минимум експозицията на работниците на високи звукови нива;
• да осигурите информация, обучение и указания за
защитата на слуха и по отношение на достъпността
и прилагането на превантивни мерки като използване на средства за колективна защита или лични
предпазни средства за защита на слуха. Осигурете
и писмена информация по тези въпроси;
• маркирайте зоните с шум [ако Lex,8h> 85 dB(A)], в
които има вероятност работниците да бъдат изложени на шум, превишаващ „горните стойности на
експозиция за предприемане на действие“, както
се изисква в член 5 на Директива 2003/10/ЕО;
• ако експозицията на звук не може да бъде намалена достатъчно от приложими технически и организационни мерки, работодателите трябва да
осигурят подходящи лични предпазни средства
за защита на слуха, като отчетат, че това се отнася
както за музикантите или другите изпълнители,
така и за техническия и обслужващ персонал,
както се изисква в член 6 на Директива 2003/10/ЕО.
Съществуват специални лични предпазни средства за защита на слуха с хоризонтална честотна
характеристика за музиканти;
• работник, чиято експозиция е превишила „горните
стойности на експозиция за предприемане на действие“ [Lex,8h > 85 dB(A)], трябва да има право на преглед
на слуха си от лекар или от друго подходящо квалифицирано лице с отговорностите на лекар, както се
изисква в член 10 на Директива 2003/10/ЕО;
• за работниците, чиято експозиция превишава
„долните стойности на експозиция за предприемане на действие“ [Lex,8h> 80 dB(A)], трябва да е осигурен превантивен аудиометричен преглед, както се
изисква в член 10 на Директива 2003/10/ЕО;
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стратегия 3: работодатели на обслужващ персонал

•

за кого се отнася?
Вие сте работодател на охранители, касиери, персонал за касите, кетъринг или медицински лица за
първа помощ.

Какво трябва да направите?
Казано общо, като работодател на охранители, касиери, персонал за касите, кетъринг или медицински лица за първа помощ и съгласно раздел II на
Директива 2003/10/ЕО "Задължения на работодателите", вие трябва:
• да се запознаете с националните правни разпоредби и технически стандарти, както и със задълженията си по отношение на здравето и безопасността
на работниците при работа;
• да се запознаете със съдържанието на настоящето
ръководство и да следвате формулираните в него
препоръки;
• да оцените и, ако е необходимо, да измерите нивата на шума, на който са изложени работниците;
• разработите и приложите превантивни мерки във
връзка със здравето и безопасността, за да защитите работниците от обслужващия персонал;
• да запознаете с тези въпроси вашите работници.

за всяко място
• проверете заедно с организатора на развлекателното събитие дали е възможно работниците да
бъдат изложени на вреден шум;
• определете кой е отговорен за превантивните
мерки по отношение на шума;
• определете какви стратегии за превенция на шума
са приложими и следвайте указанията по тях;
• обмислете прилагане на организационни мерки за
намаляване на шума.

•
•

•

това технически е възможно и рискът от експозиция го оправдава;
ако експозицията на звук не може да бъде намалена
достатъчно от приложими технически и организационни мерки, работодателите трябва да осигурят
подходящи лични предпазни средства за защита
на слуха, като вземат под внимание, че това се
отнася както за музикантите или другите изпълнители, така и за техническия и обслужващ персонал,
както се изисква в член 6 на Директива 2003/10/ЕО.
Съществуват специални лични предпазни средства
за защита на слуха с хоризонтална честотна характеристика за музиканти;
забранете на лицата без подходящи лични предпазни средства за защита на слуха да влизат в тези зони;
работник, чиято експозиция е превишила „горните стойности на експозиция за предприемане на
действие“ [Lex,8h> 85 dB(A)], трябва да има право на
преглед на слуха си от лекар или от друго подходящо квалифицирано лице с отговорностите на
лекар, както се изисква в член 10 на Директива
2003/10/ЕО;
за работниците, чиято експозиция превишава
„долните стойности на експозиция за предприемане на действие“ [Lex,8h> 80 dB(A)], трябва да е осигурен превантивен аудиометричен преглед, както се
изисква в член 10 на Директива 2003/10/ЕО;

стратегия 4: работодатели — доставчици или оператори на звукови усилвателни уредби
за кого се отнася?
Вие сте работодател, доставчик или оператор на
звукови уредби (например за нощен клуб, хотел, концертна зала или концерт на открито) или работите с
такива технически уредби на мястото на развлекателното събитие. Вие сте работодател на персонала,
който ще работи с уредбите по време на събитието.

задължения

Какво трябва да направите?

По-специално, като работодател на обслужващ персонал трябва да изпълните следните задължения:

Казано общо, като работодател, доставчик или оператор на звукови уредби и съгласно раздел II на
Директива 2003/10/ЕО „Задължения на работодателите“, вие трябва:

• след оценка на риска осигурете превантивни мерки,
за да избегнете или намалите до минимум експозицията на работниците на високи нива на звука;
• осигурете информация, обучение и указания за
защитата на слуха и за наличието и прилагането на
превантивни мерки като използване на средства за
колективна защита или лични предпазни средства
за защита на слуха;
• зоните, в които има вероятност работниците и
персоналът да бъдат изложени на звук (шум), превишаващ „горните стойности на експозиция за
предприемане на действие“> 85 dB(A) или превишаващ върховото ниво ρpeakρpeak 137 dB(C) [140
Pa], следва да бъдат означени с подходящи знаци,
както се изисква в член 5 на Директива 2003/10/ЕО.
Въпросните зони трябва освен това да бъдат оградени и достъпът до тях да бъде ограничен, когато

130

• да се запознаете с националните правни разпоредби и технически стандарти, както и със задълженията си по отношение на здравето и безопасността
на работниците при работа;
• да осигурите информация за безопасната употреба
на устройствата и работното оборудване, което
наемате или продавате;
• да оцените и, ако е необходимо, да измерите нивата на шума, на който са изложени работниците;
• да разработите и приложите превантивни мерки
във връзка със здравето и безопасността, за да
защитите работниците;
• да запознаете с тези въпроси вашите работници;
• да се запознаете със съдържанието на настоящето
ръководство и да следвате формулираните в него
указания и дадена информация.
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информация, която трябва да предоставите при доставка
Посъветвайте работодателя, оператора на мястото
на развлекателното събитие или организатора за
следното:
•
•
•
•

за каква цел е проектирано и изпитано оборудването;
безопасните работни процедури за оборудването;
обстоятелствата, които водят до увреждане на слуха;
изискванията да се следят нивата на звука по
време на репетициите или събитието;
• достъпът до зоните, в които звукът от високоговорителите превишава „горните стойности на експозиция за предприемане на действие“> 85 dB(A) или
превишава върховото ниво ρpeak = 137 dB(C) [140 Pa],
следва да бъде означен, когато това технически е
възможно и достъпът до тях да бъде ограничен
с подходящи знаци.Съответните зони следва да
бъдат оградени и достъпът до тях да бъде ограничен, когато това технически е възможно и рискът
от експозиция го оправдава;
• забранете на работниците без подходящи лични
предпазни средства за защита на слуха да влизат
в тези зони.
Бележка: Информацията може да бъде
предоставена във вербална или писмена
форма или чрез предупредителни знаци,
закрепени върху техническото
оборудване.

разполагане на оборудването
• Поставете високоговорителите, колкото се може
по-далеч или по такъв начин, че да не са насочени
пряко към зоните, в които се намират работниците
при работа;
• поставете високоговорителите, така че да е възможно да се поставят бариери, препятстващи достъпа до зоните, в които работниците могат да бъдат
изложени на звук, превишаващ „горните стойности
на експозиция за предприемане на действие“> 85
dB(A) и превишаващ върховото ниво ρpeak = 137
dB(C) [140 Pa]. Маркирайте зоните/бариерите с
подходящи знаци.

при работа
• Съберете информация за стратегиите по превенция на шума на организатора или работодателя;
• съберете информация за нивото на звука, искано
от организатора на събитието и споразуменията за
максималните нива на звука;
• осигурете наблюдение/записване на нивото на звука.

• да оцените и, ако е необходимо, да измерите нивата на шума, на който са изложени работниците;
• след оценка на риска, осигурете план за превантивни
мерки, за да избегнете или намалите до минимум експозицията на работниците на високи нива на звука;
• осигурете информация, обучение и указания за
защитата на слуха и за наличието и прилагането на
превантивни мерки като използване на средства за
колективна защита или лични предпазни средства
за защита на слуха;
• документирайте обучението по дати, съдържание
и участници;
• ако другите средства за колективна защита не са
приложими, осигурете подходящи лични предпазни средства за защита на слуха [ако Lex, 8h> 80 dB(A)].
Съществуват специални лични предпазни средства
за защита на слуха с хоризонтална честотна характеристика за музиканти;
• работник, чиято експозиция е превишила „горните
стойности на експозиция за предприемане на действие“ [Lex,8h> 85 dB(A)], трябва да има право на преглед
на слуха си от лекар или от друго подходящо квалифицирано лице с отговорностите на лекар, както се
изисква в член 10 на Директива 2003/10/ЕО;
• за работниците, чиято експозиция превишава
„долните стойности на експозиция за предприемане на действие“ [Lex,8h> 80 dB(A)], трябва да е осигурен превантивен аудиометричен преглед, както се
изисква в член 10 на Директива 2003/10/ЕО.

Пример: Сценичен монитор
Сценичните монитори се състоят от направени специално за лицето слушалки с вградени миниатюрни
мониторни високоговорители и безжична приемопредавателна система, която можете да носите на
колан. Тези устройства могат да заместят мониторните
високоговорители и може да помогне за намаляване
на експозицията на сценичните изпълнители, особено
при поп музикантите. Погрижете се за настройката
на силата на звука и използвайте системи с ограничаваща функция. В противен случай до тъпанчето ви
могат да достигнат високи нива на звука — повече от
110 dB. Персонално моделираните слушалки трябва
да се поставят плътно в ухото, в противен случай те
ще позволят навлизане на околния шум. Недоброто
поставяне може да накара потребителя да усили звука
на мониторите, за да се преодолее нежелания фонов
звук. Поради това по-евтините сценични монитори с
типови слушалки не се препоръчват.

задължения
По-специално, като работодател, доставчик или оператор на звукови уредби трябва да изпълните следните
задължения:

фигура 8.3 Персонално-приспособени слушалки от мониторингова система за ухо
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стратегия 5: работници
за кого се отнася?
Вие сте например:
• изпълнител, артист, музикант, учител по музика,
служител от обслужващия персонал или техник;
• музикант, свирещ в бенд, който е нает за определени развлекателни събития;
• работник във фирма за кетъринг;
• работник към развлекателното събитие като техник, на бара, в обслужването, охраната, службата
за първа помощ или във фирмата за кетъринг.

Какво трябва да направите?
• Съберете информация по въпроса или попитайте
вашия работодател дали сте изложени на вредни
нива на звука;
• преценете дали вашата експозиция на шум може да се
повиши вследствие на личните ви упражнения, допълнително непрофесионално музициране, преподаване
на музика или дейности през свободното време;
• съберете информация за рисковете и стратегиите за
контрол върху шума, описани в това ръководство;
• обмислете какви мерки за контрол върху шума са
приложими във вашата област.

задължения
По-специално, вие трябва да изпълните следните
задължения, посочени в раздел III, член 13 на Директива
89/391/ЕИО „Задължения на работниците“:
• следвайте съответните указания на вашия работодател по отношение на стратегиите за контрол върху
шума, които трябва да се използват, за да се предотврати рискът от експозиция на прекален шум;
• не премахвайте умишлено и не повреждайте каквото и да е оборудване, доставено за целите на
намаляване на шума;
• при репетиции, на сцената и в къщи при упражнения,
в съответствие с изискванията на вашия работодател
и когато не можете да приложите други мерки за
намаляване на шума, използването на лични предпазни средства за защита на слуха е необходимо;
• съобщавайте на вашия работодател за нови ситуации, при които възниква вреден шум или увреждане на слуха;
• участвайте в профилактичните прегледи на слуха.

Пример: Система за тих меден духов
инструмент
Служи за намаляване на звука при музикантите с медни
духови инструменти по време на индивидуални упражнения. Тя се състои от специален заглушител и комбинация от микрофон и слушалки, която позволява провеждане на упражнения с управляема сила на звука,
без необходимост да се променя интонацията или
силата на свиренето от време на време. резултатът е
приятен за вашите съседи и за вашите уши.
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Система за тихо свирене с меден духов инструмент
(Снимка © & с любезното съдействие на Yamaha Music)

тапи за уши за музиканти
Музикантите трябва да избират специални тапи за уши, които осигуряват
еднакво затихване за всички честоти.
Това позволява музиката да бъде слушана
с естествените си звукови характеристики. Тези персонално моделирани силиконови
тапи за уши са снабдени със сменяеми мембранни
филтри, предназначени за затихване с 9, 15 или
25 dB(A). Повечето музиканти, свирещи с тапи за
уши, дори с тези специални приспособления, се
нуждаят от време, за да свикнат с промененото
възприемане на музикалните инструменти.

препоръчителният избор за различните
секции на оркестъра са:
• цигулки и виоли — най-подходящи са тапи за уши
с константно затихване, въпреки че някои предпочитат с амплитуднозависимо затихване — особено
ако са близо до шумни съседи;
• контрабаси, чела и арфи — тапи за уши с отвори и
настройки;
• дървени духови инструменти — тапи за уши с
константно затихване или с амплитуднозависимо
затихване;
• флейти и пиколи — тапи за уши с константно затихване или с амплитуднозависимо затихване;
• духови инструменти — тапи за уши с амплитуднозависимо затихване или лични предпазни средства
за защита на слуха — антифони;
• ударни инструменти — тапи за уши с амплитуднозависимо затихване или лични предпазни средства за
защита на слуха — антифони;
Таблицата по-долу дава представа за степента на
защита, която вероятно е подходяща за различните
нива на шум. Тя се базира на стойността на едночисления показател (SNR), посочвана в описанието
на устройството за защита на слуха. Информацията
е предвидена като насочваща и не е заместител на
помощта, оказана от компетентно лице.
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ниво на шума в dB(A)

изберете предпазно
средство с едночислен
показател (SNR)

85—90

20 или по-малко

90—95

20—30

95—100

25—35

100—105

30 или повече

фигура 8.5 Тапи за уши на музиканти със сменяеми филтри
(© & с любезното разрешение на Infield Safety Gmbh, Германия)
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1. ВъВЕДЕНИЕ

2.1. директиви за безопасността
и здравето

Тази глава обобщава правните задължения и изисквания за работодателя от гледна точка на експозицията
на работниците на рисковете от шум. Тя описва:
• как работят съвместно директивите и приложимите към изискванията по тях стандарти;
• директивите относно безопасността и здравето,
които се отнасят за работните места, изложени
на шум;
• директивите, определящи съществените изисквания по отношение на проектирането, производството, нивото на качество, изпитването и
сертифицирането на оборудването;
• стандартите, които определят данните за шумовите
емисии за машините и ефективността на средствата за лична защита на слуха.

2. КАК ДИрЕКТИВАТА
ЗА шУМА Е СВърЗАНА
С ДрУГИТЕ ДИрЕКТИВИ
И СТАНДАрТИ?
Директивата 2003/10/ЕО за шума45, която е специална директива по смисъла на член 16 от директива
89/391/ЕИО46, определя минималните изисквания за
здравето и безопасността по отношение на експозицията на работниците на рисковете, дължащи се на
шума. Тази директива заменя предишната Директива
86/188/ЕИО относно защитата на работниците от рисковете, свързани с експозицията на шум при работа.
Във въведението на това ръководство [таблица 0.1]
се сравняват изискванията по отношение на физическите агенти (шум) от Директива 2003/10/ЕО с тези на
предишната Директива 86/188/ЕИО.

Директиви
за
здравето и
безопаснос
тта при
работа по
отрасли
Рамкова
директива
89/391/ЕИО
Хоризонтал
ни
директиви
за здравето
и
безопаснос
тта при
работа

Директива
92/57/ЕИО
за
строителството
Директива
92/104/ЕИО
за мините
Директива
93/103/ЕИО
за рибарството

Директива
2003/10/ЕО
за шума
Директива
2002/44/ЕО
за вибрациите
Директива
89/655/ЕИО
за използването
на работно
оборудване

Таблица 9.1 Директивата за шума е една от няколкото директиви, приети
в съответствие с рамковата директива

2.1.1. рамкова Директива 89/391/ЕИО
целта на рамковата директива е да се насърчат подобренията в безопасността и здравето на работниците при работа. работодателят поема задължението
да осигури безопасността и здравето на работниците във всеки аспект, свързан с работата. за целта
рамковата директива:
• установява общите принципи на превенция на рисковете при работа;
• установява задълженията на работодателите;
• изисква от работодателя да предприеме необходимите мерки за избягване на рисковете и за оценка
на рисковете, които не могат да бъдат избегнати и
да намали тези рискове;
• определя мерките за превенция на рисковете;
• изисква от работодателя да информира, консултира и обучава работниците и да осигури адекватно
наблюдение на здравето на работниците.
Въз основа на тази така наречена „Рамкова директива“ са приети редица отделни директиви.

45.

Директива 2003/10/ЕО на европейския парламент и на Съвета от
6 февруари 2003 г. относно минималните изисквания за здраве и
безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете
от физически агенти (шум), ОВ l 42, 15.2.2003 г., стр. 38.

46.

Директива 89/391/ЕИО на съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на
мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето
на работниците на работното място, ОВ l 183, 29.6.1989 г., стр. 1.
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2.1.2. Директива 89/656/ЕИО за използването
на лични предпазни средства (ЛПС)

Рамкова директива 89/391/ЕИО

Директивата 2003/10/ЕО за шума препраща към
директивата за ЛПС за определянето на минималните изисквания за здравето и безопасността по
отношение на работника, ползващ лични предпазни
средства и по-специално лични предпазни средства
за защита на слуха.

Директива 2003/10/ЕО
за физически агенти (шум)

Директива 92/85/ЕИО
за бременните
работнички

Директива
94/33/ЕО
за младите хора

Директива 2003/10/ЕО за шума

Таблица 9.3 Директивата за шума и връзките ѝ с директивите за защитата
на особено чувствителните групи

Лични
предпазни
средства
Директива
89/686/ЕИО

Директива за
използването
на ЛПС
89/656/ЕИО

Съобщение
89/328/02 на
Комисията за
прилагането на
Директива
89/656/ЕИО при
избор на ЛПС

Таблица 9.2 Директивата за шума и връзките ѝ с директивите за ЛПС

• Директивата за използване на ЛПС (89/656/ЕИО)
съдържа минималните изисквания за оценката,
избора и правилната употреба на личните предпазни средства, включително личните предпазни
средства за защита на слуха.

2.1.3. директиви за защитата на особено
чувствителни групи
Съгласно рамковата директива работодателят е
длъжен да отчете рисковете за работниците, които
може да са особено чувствителни към даден риск.
Директива 92/85/ЕИО47 за бременните работнички и
Директива 94/33/ЕО48 за младите хора предвиждат
някои специфични мерки.

47.

48.

Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година
за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето по време на работа на бременни
работнички и на работнички родилки или кърмачки, ОВ L 348,
28.11.1992 г., стр. 1.
Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 година за закрила на
младите хора на работното място, ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 12.

2.2. директиви за проектирането
и производството
Тези директиви се отнасят за най-съществените изисквания към техническото оборудване по отношение
на безопасността и здравето. Те включват:
• Директива 98/37/ЕО 49 за машините, която след
29 декември 2009 г. трябва да бъде заменена с
Директива 2006/42/ЕО50;
• Директива 89/686/ЕИО51 за производството на
лични предпазни средства;
• Директива 2000/14/ЕО52 за шумовите емисии извън
сградите, изменена с Директива 2005/88/ЕО53.

2.2.1. Директива 98/37/ЕО (2006/44/ЕО)
за машините и Директива 2000/14/ЕО
(изменена с Директива 2005/88/ЕО)
за шумовите емисии извън сградите
Към тези директиви се отнасят и европейските стандарти, съдържащи специфични изисквания и изпитвания. Оборудването, оценено като отговарящо на
тези изисквания, е с „CE“ маркировка.

49.

Директива 98/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни
1998 г. относно сближаването на законодателствата на държавитечленки по отношение на машините, ОВ L 207, 23.7.1998 г., стр. 1.

50.

Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17
май 2006 година относно машините и за изменение на Директива
95/16/ЕО (преработен текст), ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр.24 .

51.

Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно
сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта
на личните предпазни средства, ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18.

52.

Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 8 май 2000 година за сближаване на законодателствата на
държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения,
предназначени за употреба извън сградите, ОВ L 162, 3.7.2000 г., стр.1.

53.

Директива 2005/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14
декември 2005 година за изменение на Директива 2000/14/ЕО относно
сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение
на шумовите емисии в околната среда на съоръжения, предназначени
за употреба извън сградите, ОВ L 344, 27.12.,2005 г., стр. 44.
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Директива 98/37/ЕО
за машините
(2006/42/ЕО)

Директива 2000/14/ЕО
за шумовите емисии извън
сградите
(2005/88/ЕО)

2.2.2. Oсновни изисквания на директивата
за личните предпазни средства
Директива 89/686/ЕИО

„A“ Стандарти
EN 12100 Части 1 и 2

„Б“ Стандарти
EN 3740 серия
(Измервания на звуковата мощност)
EN 11200 серия
(Звукова мощност на работните
места)

Основни изисквания за
личните предпазни
средства (ЛПС)
EN 458 (2004)
Ръководство за избор на
лични предпазни средства за
защита на слуха, използване,
грижа и поддръжка

„В“ стандарти

Серия EN 13819
Методи за изпитване
на лични предпазни
средства за защита
на слуха

Стандартни
процедури за
изпитване
EN 24869-1
EN 24869-3

Таблица 9.4 Директива за машините, директива за шумовите емисии
извън сградите и йерархия на европейските стандарти

Директивата за машините посочва съществените
изисквания към машините по отношение на безопасността и здравето.
Съществуват „A“, „б“ и „В“ стандарти, които се прилагат към съществените изисквания на директивата.
• Стандартите тип „A“ (основните стандарти по безопасността) съдържат базовите концепции, които
могат да бъдат приложени към всички машини;
• стандартите тип „б“ са относно специфични аспекти
на безопасността. Измерването на нивото на звука
при работните места е определено в „б“ стандартите серия EN 11200, а измерването на нивото на звуковата мощност — в „б“ стандартите серия EN 3740;
• стандартите тип „В“ описват детайлно изискванията по безопасността на конкретна машина или
група машини. Стандартите „В“ включват информация, която позволява конструирането на машини
с ниско ниво на шума и дефиниране за работните
условия за измерване на шума, както и подходящата процедура по стандарта „б“.
Директивата за шумовите емисии извън сгради засяга
въздействието върху околната среда на шума от машините. Зададени са гранични стойности за нивото на
звуковата мощност на някои машини, като звуковата
мощност на всички машини трябва да бъде посочена.
Директивата установява кодовете за изпитвания на
шума за оценка на звуковата мощност от „б“ стандартите, но посочва по-скоро работните условия за отделните машини, отколкото да ползва „В“ стандартите.

Таблица 9.5 йерархия на стандартите, които се прилагат към основните
изисквания от директивата за личните предпазни средства

Директивата за основните изисквания за личните
предпазни средства установява основните принципи за безопасно проектиране на лични предпазни
средства. Към изискванията по тази директива се
прилагат следните европейски стандарти:
• EN 13819 части 1 и 2 определят плановете за изпитванията и методите за оценка на физическите и
акустически свойства на личните предпазни средства за защита на слуха;
• стандартите от серия EN 352 определят изискванията по безопасността и планове за изпитванията
на отделни типове лични предпазни средства за
защита на слуха;
• EN 458 осигурява ръководство за потребителя за
начина, по който да ползва данните от изпитванията
по серия EN 352 за избор на подходящи лични предпазни средства за защита на слуха и за използване и
поддържане на тези предпазни средства.
„CE“ маркировката се дава на лични предпазни
средства за защита на слуха, когато преминат през
изпитванията за съответствие с изискванията на
приложимите стандарти. Маркираните с „СЕ“ знака
лични предпазни средства за защита на слуха се приемат като отговарящи на директивата за основните
изисквания за личните предпазни средства.

Пример:
работодател възнамерява да закупи нова мощна преса.
Той е заинтересован тя да е колкото се може по-тиха.
Той установява кои преси са с нужните параметри и
функции. Всички те са с „CE“ маркировка, което означава, че емисията на шум е измерена със стандартна
процедура. Той е в състояние да сравни данните за
шума от машините за всяка отделна машина.
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приложение I
ТЕрМИНОЛОГИЧЕН рЕЧНИК, СПИСъК НА КЛюЧОВИТЕ
ДУМИ, СПИСъК НА СъКрАщЕНИяТА
списък на ключови думи
Ключови думи
(на английски)
Absorption (sound)

Ключови думи
(на български)
(Звуково) поглъщане

Ключови думи
(на английски)
глава
Гл. 1—Гл. 3

точка
5.3—2.1

Ключови думи
(на български)

глава

точка

Noise

Шум

Гл. 1

2.2

Noise emission information

информация за шумовите емисии

Гл. 6

4.2

Noise exposure

експозиция на шум

Гл. 1

6.4

Octave

октава

Гл. 1

4.2

Orchestras exposure level

ниво на експозицията за оркестри

Otoplastics

отопластмаса

Ototoxin

ототоксично вещество

Гл. 7

4

Outer hair cells

външни власинкови клетки

Гл. 7

2.3 & 3 & 4

Peak sound pressure

върхово звуково налягане

Гл. 1

6.1

Permanent threshold shift

постоянно изместване на прага
на чуване

Гл. 7

3

Personal Hearing Protectors
(PHP)

лични предпазни средства за
защита на слуха (лпСЗС)

Гл. 5

всички

Гл. 5

всички

Гл. 1—Гл. 3

2.3—3.1 & 3.2

Absorption coefficient α (sound

коефициент на (звуково)
поглъщане α

Гл. 3

4.2

Acoustic (Helmholtz) resonator

акустичен резонатор на хелмхолц

Гл. 3

4.2

Acoustics

акустика

Гл. 1

1

Audiometric testing

аудиометрично изследване

Гл. 7

1&3

Audiometry

аудиометрия

Гл. 7

2

Averaging

усредняване

Гл. 2

5.1

Baffle

Заглушител

Гл. 3

2.1 & 4.2

Bass

бас

Гл. 1

3.1

Bone conduction

провеждане през костите

Гл. 7

7.1

Bone vibrator

костен вибратор

Гл. 7

7.1

Personal Protective Equipment
(PPE)

лични предпазни средства (лпС)

Calibration

калибриране

Daily exposure

Дневна експозиция

Damping

Гл. 8

6 (Стратегия 2)

Гл. 5—Гл. 8

3—6 (Стратегия 5)

Гл. 2

6.1

Propagation (of sound)

разпространение (на звука)

Гл. 1—Гл. 2

6.4—4.1 & 5.3

Radiation

излъчване

Гл. 1

5.1

Затихване

Гл. 4

5.2

Reflection

отражение

Гл. 1—Гл. 3

5.3—2.1

Decay rate

Степен на затихване

Гл. 3

3.2.

Reverberant field

реверберационно поле

Гл. 3

2.2

Decibel

Децибел

Гл. 1

3.4

Reverberation

реверберация

Гл. 3

3.1

Diaphragm

Диафрагма

Гл. 3

4.2

Reverberation time

време на реверберация

Гл. 3

3.1

Discotheques

Дискотеки

Гл. 8

4 & 6 (Стратегия 1)

Dosimeter

Дозиметър

Гл. 2

5.4

Room absorption area

поглъщаща площ на
помещението

Гл. 3—Гл. 4

4.2—6.4

Ear-muff

антифон

Гл. 5

3

Room amplification

Гл. 3

4.2

Ear-plugs

тапи за уши

Гл. 5

3

усилване на звука от
помещението

Emission

емисия

Гл. 1—Гл. 6

5.1—4 & 5

Enclosure

Заграждения

Гл. 4

6.2

Equivalent level

еквивалентно ниво

Гл. 1

6.5

Exposure

експозиция

Гл. 1

4.1 & 6.1

Exposure limit values

Гранични стойности на
експозиция

Гл. 2

обзорна стр.

Exposure action values

Стойности на експозиция за
предприемане на действие

Гл. 2

обзорна стр.

Field (acoustical-)

(акустично) поле

Гл. 3

2.2

Free field

Свободно (акустично) поле

Гл. 1—Гл. 3

5.3—3.2

Frequency

Честота

Гл. 1

3.1 & 6.2 & 6.3

Hair cell

власинкова клетка

Гл. 7

2.3 & 3.4

Hearing loss

Загуба на слуха

Гл. 7

1.1—2.3—4

Гл. 8

6 (Стратегия 5)

Гл. 1—Гл. 6

5.1 — приложение

Hearing protection for musicians Защита на слуха за музиканти
Immission

имисия

Impulsive noise

импулсен шум

Гл. 1

6.1

In-ear monitoring

Сценичен монитор

Гл. 8

6 (Стратегия 5)

Infrasound

инфразвук

Гл. 1

3.2

Inner hair cells

вътрешни власинкови клетки

Гл. 7

2.3

Loudness
Music and entertainment sector
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Сила
Музикални и развлекателни
отрасли

Гл. 7
Гл. 8

5
всички

Sabine formula

Формула на Сабине

Screen , barrier

екран, преграда

Гл. 3

3.2

Гл. 4—Гл. 8

6.3—6 (Стратегия 1)

Silencer

Затихвател, (шумо)заглушител

Гл. 4

5.1

Sound

Звук

Гл. 1

2.1

Sound analysis

анализ на звука

Гл. 1

4.1

Sound level meter

измервател на звуковото налягане

Гл. 2

5.4
3.5

Sound power level

ниво на звуковата мощност

Гл. 1

Sound pressure Ievel

ниво на звуковото налягане

Гл. 1

3.6

Sound source

източник на звук, звукоизточник

Гл. 1

2.3

Spectrum

Спектър

Гл. 1

4.1

Speech audiometry

Говорна аудиометрия

Гл. 7

7.2

Speech recognition

разпознаване на говор

Гл. 7

7.2 & 8

Speed of sound

Скорост на звука

Гл. 1

2.1

Steady noise

постоянен шум

Гл. 1

2.1

Strategies for music and
entertainment

Стратегии за музикалния и
развлекателния отрасъл

Гл. 8

6

Threshold of hearing

праг на чуване

Гл. 7

3

Tinnitus

тинитус (звънене, шум в ушите)

Гл. 7

3&5

UItrasound

ултразвук

Гл. 1

3.2

Upstream actions

Действия нагоре по веригата

Гл. 4

4

Wave

вълна

Гл. 1

2.1

Weighting curves

корекционни криви

Гл. 1

6.3

приложения

списък на съкращенията
съкразначение (EN)
щение

значение (BG)

съкразначение (EN)
щение
препратка

LEx,8h

Daily noise exposure level
(8 hours)

значение (BG)

препратка

ниво на дневната експозиция
на шум (8 часа)
ниво на дневната експозиция
на шум

Гл. 1—т. 6.4

LEx,d

Daily noise exposure level

α

Absorption factor

коефициент на поглъщане

Гл. 3—т. 4.2

Lp

Sound pressure (p)

Звуково налягане (p)

Гл. 1—т. 3.3 & 3.4

Aeq

Absorption equivalent area

еквивалентна площ на
поглъщане

Гл. 3—т. 3.2

Leq

Equivalent continuous level

еквивалентно ниво за
постоянен шум

Гл. 1—т. 5.5.1

DL2

Rate of special decay per distance
doubling

коефициент на пространствено
затихване при удвояване на
разстоянието

Lw

Sound Pressure Level (SPL)

Гл. 3—т. 3.2

ниво на звуковото налягане (нЗн)

Гл. 1—т. 3.4 & 3.5

MIRE

Microphone in real ear technique

техника с микрофон в реално ухо

Гл. 2—т. 6.5

LwA

Sound power level

ниво на звуковата мощност
(нЗМ)

Гл. 1—т. 3.5

Гл. 1—т. 6.4

DLf

Room noise amplification

усилване на звука от
помещението

Гл. 3—т. 3.2

A-weighted sound exposure in
8 hours

експозиция на звук за 8 часа
по крива а

p

Sound pressure

Звуково налягане

Гл. 1—т. 3.3

EA, 8h

Гл. 1—т. 6.4

P

Sound power

Звукова мощност

Гл. 1—т. 3.5

Гл. 1—т. 3.1

ppeak

Peak sound pressure

върхово звуково налягане

Гл. 1—т. 6.6

PPE

Personal protective equipment

лични предпазни средства (лпС)

Гл. 5

PHP

Personal hearing protectors

лични предпазни средства за
защита на слуха (лпСЗС)

Гл. 5

Tr

Reverberation time

време на реверберация

f

Frequency

Честота

HATS

Artificial head and torso
simulator

изкуствен симулатор на глава
и торс

Гл. 1—т. 6.5

LAeq, t

A-weighted sound pressure level
in 8 hours

ниво на звуковото налягане за
8 часа по крива а

1.6.4

Гл. 3—т. 3.1

терминологичен речник
термин
EN / FR / DE
Absorption (sound -)
Absorption acoustique
Schallabsorption
Absorption coefficient α
(sound -)
Coefficient d’absorption
acoustique α
Schallabsorptionsgrad α
Acoustical spectrum
Spectre acoustique
Schallspektrum
Acoustics
Acoustique
Akustik
Audiofrequency
Fréquence audible
Hörfrequenz
Audiogram
Audiogramme
Audiogramm
Audiometer
Audiomètre
Audiometer
Audiometry
Audiométrie
Audiometrie
Averaging
Moyennage
Mittelung
Background noise
Bruit de fond
Fremdgeräusch
Bass
Basse
Bass
Binaural
Binaural
Binaural
Calibration
Calibration
Kalibrierung

термин (BG)
поглъщане (на звук)
Звуково поглъщане

коефициент на
(звуково) поглъщане α

акустичен спектър

дефиниция (BG)
намаляване на звуковата енергия в
даден материал или в специализирана
система.
отношение на звуковата енергия,
погълната от материал или от система,
към падащата звукова мощност (α
варира от 0 до 1, като 1 отговаря на
пълно поглъщане).
разпределение на звуковото налягане
или измерения интензитет във функция от честотата или в определени
честотни ленти.

Definition (EN)
Sound energy loss inside a material or
inside a dedicated system.
Ratio of the sound energy absorbed by a
material or system to the incidental sound
power(α goes from 0 to 1, 1 corresponding
to a total absorption).

Définition (FR)
Diminution de l’énergie acoustique,
obtenue par dissipation au travers d’un
matériau ou par un système dédié.
Rapport entre la puissance acoustique
absorbée par un matériau ou un système
et la puissance acoustique incidente.
α varie de 0 à 1, 1correspondant à une
absorption totale.

The distribution of sound pressures or
intensities measured as a function of frequency or in specified frequency bands.

Répartition de la pression ou de l’intensité
sonore en fonction de la fréquence, dans
des bandes de fréquences données.

Definition (DE)
Abnahme der Schallenergie innerhalb
eines Materials oder durch eine geeignete
Vorrichtung.
Verhältnis der von einem Material oder
Vorrichtung absorbierten Schallenergie
zur einfallenden Schallenergie. α kann
Werte zwischen 0 und 1 annehmen, wobei
der Wert 1 volle Absorption bedeutet.
Die Verteilung eines Schalldrucks oder
einer Schallintensität über der Frequenz
oder deren Angabe für bestimmte
Frequenzbänder.

акустика

наука за звука

The science of sound

Science du son

Die Wissenschaft des Schalls

Звукова честота

Честота на чуваем звук

Frequency of audible sound

Fréquence de son audible.

Die Frequenz hörbaren Schalls

аудиограма

Диаграма, показваща чувствителността на слуха за различни честоти.

A graph showing hearing sensitivity for
different frequencies

Graphe décrivant la sensibilité auditive en
fonction de la fréquence.

Ein Diagramm, das die Hörschwelle
abhängig von der Frequenz zeigt.

аудиометър

устройство или програма, ползвани за
изследване на слуха.

A device or software used to test hearing

Instrumentation utilisée pour réaliser un
test auditif.

Ein Gerät zur Messung der Hörfähigkeit

аудиометрия

измерване на слуха, провеждано обикновено с помощта на аудиометър.

Measurement of hearing usually performed using an audiometer.

Mesure de l’audition réalisée en principe
avec un audiomètre.

Die Messung der Hörfähigkeit mit einem
Audiometer

усредняване

определяне на постоянното ниво, което
има същата звукова енергия както
непостоянния звук (както за Leq).

Determination of the steady level that has
equal sound energy to a varying sound (as
for an Leq indication)

Détermination d’une valeur constante
ayant la même énergie qu’un son variable
(à l’image d’une indication de Leq )

Die Bestimmung eines konstanten
Schallpegels mit der selben Schallenergie
wie ein über die Zeit schwankender
Schallpegel (zur Leq – Angabe).

Фонов шум

Шум от всички източници, различни от
изследвания източник.

Noise from all sources other than the noise
from the source under test

Bruit généré par toutes les sources en
dehors de la source étudiée.

Geräusch von allen Quellen mit Ausnahme
des Geräusches der zu untersuchenden
Quelle

бас

нискочестотен звук

Low frequency sound

Son en basses fréquences

Tieffrequenter Schall

бинаурален

отнасящ се до двете уши

Relating to both ears

Relatif aux deux oreilles.

Auf beide Ohren bezogen

калибриране

проверка на точността на измервателя
на звуковото ниво чрез сравнение с
калибриран звукоизточник (калибратор).

Checking the accuracy of a sound level
meter against a calibrated sound source
(calibrator).

Vérification de la précision d’un sonomètre
par mesure d’une source sonore connue
(calibrateur).

Überprüfung der Genauigkeit eines
Schallpegelmessers durch Abgleich mit
einer kalibrierten (Norm-)schallquelle.
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термин
EN / FR / DE

термин (BG)

Daily exposure
Exposition sonore quotidienne
Tagesexposition

Дневна експозиция

Damping
Amortisement
Dämpfung

Затихване

Decay rate
Taux de décroissance
Pegelabnahme

Степен на затихване

Decibel
Décibel
Dezibel

Децибел

Direct (acoustical) field
Champ direct
Direktes Schallfeld

Директно акустично
поле

Ear-muff
Coquille (protecteur muni de -)
Kapselgehörschutz

антифон

Ear-plugs
Bouchon d’oreille
Gehörschutzstöpsel

тапи за уши

Emission
Emission
Emission

емисия

дефиниция (BG)
определяне на усредненото ниво на
звуковото налягане, на което е изложено дадено лице през определен дневен
период. в сферата на защитата на
работниците времето за усредняване
обикновено е 8 часа.
намаление на енергията на звуковите
трептения чрез преобразуването в
топлинна енергия (топлина).
намаляване на нивото на звуковото
налягане за даден времеви интервал
(например време за реверберация) или
с увеличаване на разстоянието от звукоизточника (например с 6 dB за всяко
удвояване на разстоянието в свободно
звуково поле).
Мерна единица за нивото на звука:
произведение на числото 10 и десетичния логаритъм на отношението
на две величини, пропорционални на
мощността или енергията.
Зоната около звукоизточника, в която
преобладава звукът, идващ пряко от
източника.
лично предпазно средство за защита
на слуха, състоящо се от две чашки,
притиснати чрез дъга към всяко ухо
или към главата около всяко ухо.
лично предпазно средство за защита
на слуха, което се поставя навътре в
ушния канал или във входа на ушния
канал.
общият излъчен звук само от един
източник в околното пространство.
Шумовата емисия може да се изрази
количествено чрез нивото на звуковата
мощност или нивото на звуковото
налягане.

Definition (EN)

Définition (FR)

Definition (DE)

The determination of an averaging level
to which a person is exposed during a
certain daily time period. In the field of
work protection the averaging time is
usually 8 hours.

Niveau sonore moyen auquel est exposée
une personne pendant une durée caractéristique de la journée (pour la protection
des travailleurs, 8 heures de travail).

Die Bestimmung des gemittelten
Schalldruckpegels, dem eine Person während einer festgelegten Zeit ausgesetzt ist.
Im Arbeitsschutz wird üblicher Weise über
8 Stunden gemittelt.

The reduction of vibration energy by
conversion into heat.

Dissipation d’énergie vibratoire en chaleur.

Die Verringerung von Schwingungsenergie
durch Umwandlung in Wärme.

The sound pressure level decay over a
given time (e.g. reverberation time) or
over a distance from a sound source (e.g.
6 dB per distance doubling in a free field).

Diminition du niveau de pression
acoustique pendant une durée donnée
(cf. « temps de réverbération ») ou par
rapport à l’éloignement d’une source (par
ex. 6 dB par doublement de distance en
champ libre)

Die Schalldruckpegelabnahme über eine
bestimmte Zeit (z.B. Nachhallzeit) oder
eine Entfernung von einer Schallquelle
(z.B. 6 dB pro Abstandsverdopplung im
Freifeld).

A unit of measure of sound level: ten
times the common logarithm of the ratio
of two quantities proportional to power
or energy.

« Unité » de mesure du son correspondant
à dix fois le logarithme du rapport entre
deux quantités représentant une puissance ou une énergie.

Die Größenangabe für Schallpegel : Das
Zehnfache des dekadischen Logarithmus
des Verhältnisses zweier energie – oder
leistungsproportionaler (Schallfeld-)
größen.

Area around the source where the
sound coming directly from the source
dominates.

Zone proche de la source où le niveau
sonore provenant directement de celle-ci
est dominant.

Bereich, in dem der Schall von der Quelle
dominiert

Hearing protector consisting of cups
pressed against each ear or against the
head around each ear.

Protecteur contre le bruit constitué de
coquilles enserrant les oreilles.

Zwei durch einen flexiblen Bügel verbundenen schalldämpfende Kapseln, die über
den Ohrmuscheln getragen werden.

Hearing protector worn within the ear
canal or against the entrance to each of
the ear canals .

Protecteur contre le bruit introduits dans
le conduit auditif ou la conque de l’oreille
pour en obstruer l’entrée.

Schalldämpfende Stöpsel, die im äußeren
Gehörgang oder an dessen Eingang
getragen werden.

The amount of sound radiated solely from
a given source. The noise emission can be
quantified either by a sound power level
or by a sound pressure level.

Quantité de son rayonnée par une source
et seulement par elle. L’émission sonore
peut être quantifiée par un niveau de
puissance acoustique ou de pression
acoustique.

Der gesamte Schall, der von einer Quelle
an die Umgebung abgestrahlt wird.
Die Geräuschemission wird durch den
Schallleistungspegel und/oder durch den
Emissionsschalldruckpegel angegeben

Sound pressure level at a specified
position typically the work station near
a machine, when the machine is in operation under defined operating conditions,
excluding any reflected sound from walls
or other sound reflecting surfaces.

Niveau de pression acoustique en une
position donnée, en principe le poste de
travail de la machine, lorsque celle-ci est
en fonctionnement dans des conditions
définies, en dehors de toute réflexion sur
quelque surface que ce soit.

Der Schalldruckpegel an einer bestimmten
Position (zugeordneter Arbeits- oder
Bedienplatz) nahe einer Maschine, der sich
einstellt, wenn die Maschine unter definierten Betriebsbedingungen betrieben
wird. Umgebungsgeräusche, Geräuschen
anderer Maschinen oder Reflexionen von
Decke oder Wänden werden dabei nicht
berücksichtigt.

Emission sound pressure level
Niveau de pression acoustique
d’émission
Emissionsschalldruckpegel

ниво на звуковото
налягане на емисията

ниво на звуковото налягане при дадена
позиция, обикновено на работното
място пред машината, когато тя работи
при определени работни условия и като
се изключат всички отразени звуци
от стените или другите отразяващи
повърхности.

Equivalent level
Niveau équivalent
Aequivalenter Pegel

еквивалентно ниво

ниво на звуковото налягане за постоянен шум, което енергийно е еквивалентно на това на непостоянния шум по
време на измерването.

Constant sound pressure level which
is energy equivalent to the fluctuating
sound during the measurement.

Niveau de pression acoustique équivalent
qui aurait une valeur constante pendant la
durée de la mesure.

Konstanter Schalldruckpegel der
energieäquivalent ist zum schwankenden
Geräusch während der Messung.

експозиция

Шумът, на който е изложено дадено
лице при различните работни ситуации през даден времеви интервал.
обикновено се изразява количествено
чрез усредненото ниво на звуковото
налягане.

The noise a person is exposed to in their
various working situations over a given
time period. It is usually quantified by an
averaged sound pressure level.

Bruit auquel une personne est exposée
pendant ses diverses activités de travail et
pour une durée données. L’exposition est
en principe quantifiée par un niveau de
pression acoustique.

Schall, dem eine Person in einer
bestimmten Situation für einen gegebene
Zeitraum ausgesetzt ist. Die Exposition
wird üblicherweise als gemittelter
Schalldruckpegel angegeben.

ниво на експозицията

усредненото ниво на звуковото
налягане през времевия интервал на
експозиция.

The averaged sound pressure level over
the exposure time.

Niveau de pression acoustique moyen
pendant la durée d’exposition.

Der gemittelte Schalldruckpegel über die
Expositionszeit.

(акустично) поле

областта от пространството, в която се
разпространяват звуковите вълни.

Space area including sound waves.

Zone spatiale dans laquelle se propagent
des ondes sonores.

Der Bereich, in dem sich Schallwellen
ausbreiten.

Свободно (акустично)
поле

Звуково поле без ограничения (без
отражения). в свободното акустично
поле звукът намалява с 6 dB за всяко
удвояване на разстоянието от машината, произвеждаща шум.

Sound field with no limits (no reflections),
like an open space. In the free field, the
sound decreases by 6 dB by doubling of
distance from the noisy machine.

Champ acoustique sans limites (pas de
réflexions), tel un espace ouvert. En champ
libre, le son décroît depuis une machine
de 6 dB par doublement de distance.

Der Bereich, in dem sich Schallwellen
ungehindert ausbreiten.

Честота

броят на циклите на периодично трептене за една секунда (представя се в Hz)
и мярка за височината на звуковия тон.

The number of cycles of a periodic motion
per second (given in Hz) and a measure
of tone pitch.

Nombre de cycles par secondes d’un mouvement périodique.

помощно средство за
слуха (слухов апарат)

Средство, което подпомага слуха и се
поставя обикновено в ушния канал.

An instrument to help hearing usually
placed into the ear canal

Appareil améliorant l’audition placé en
général dans le conduit auditif.

прагово ниво на чуване

праг на усещане на звука.

Threshold of sound detection.

Seuil de détection du son.

untere Wahrnehmungsgrenze für Schall

Загуба на слуха

увеличаване на прага на чуване

Elevation of threshold of hearing.

Elévation du seuil d’audition.

Verschiebung der Hörschwelle zu höheren
Schallpegeln

Exposure
Exposition
Exposition
Exposure Level
Niveau d’exposition
Expositionspegel
FieId (acoustical -)
Champ acoustique
Schallfeld
Free field (acoustical -)
Champ acoustique libre
Freies Schallfeld
Frequency
Fréquence
Frequenz
Hearing aid
Appareil de correction auditive
Hörhilfe
Hearing threshold level
Seuil d’audition
Hörschwelle
Hearing loss
Perte d’audition
Hörverlust
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Die Anzahl der Schwingungen pro
Sekunde (angegeben in Hz) und ein Maß
für die Tonhöhe.
Ein im äußeren Gehörgang getragenes Gerät zur Verbesserung der
Hörwahrnehmung

приложения

термин
EN / FR / DE
Immission
Bruit ambiant
(immission)
Immission

Impact sound
Bruit de chocs
Anschlagsgeräusch
Impulsive noise
Bruit impulsionnel
Impulsgeräusch

термин (BG)

Definition (EN)

Définition (FR)

Definition (DE)

имисия

The amount of sound that arrives at a
specific measuring point (work station)
including the various sound sources and
the room reflections. It is usually quantified by a sound pressure level.

Quantité de son reçue en un endroit
précis (poste de travail) prenant en
compte l’ensemble des sources sonores
et réflexions du local. Le bruit ambiant
est en principe quantifié par un niveau de
pression acoustique.

Der Schall, der an einem bestimmten
Messpunkt (Arbeitsplatz) während einer
festgelegten Zeitspanne auftritt. Die
Geräuschimmission wird üblicher Weise
als Schalldruckpegel gemessen und
angegeben.

ударен звук

Звукът, произведен от сблъскващи
се обекти.

The sound produced by colliding objects

Son produit par un choc entre objets.

Das Geräusch, das beim Zusammenprall
zweier Objekte entsteht.

Rapidly arising noise lasting for less than
one second followed by a period of quiet

Niveau sonore surgissant très rapidement,
durant moins d’une seconde et suivi d’un
moment de „calme“.

Kurzzeitige Geräuschspitzen von weniger
als einer Sekunde Dauer gefolgt von einer
Periode geringen Geräusches.

Difference between the sound power
emitted by a source without and with a
sound reduction device; this term is used
to qualify silencers or enclosures.

Différence des puissances acoustiques
émises par une source sans et avec un
équipement de réduction du bruit ; ce
terme est utilisé pour qualifier les encoffrements et les silencieux.

Verminderung des Schallpegels durch
Schallschutzeinrichtungen (Kapseln,
Schallschirme, Schalldämpfer)

Percentage of words, sentences or speech
sounds making up words (phonemes)
correctly identified by a listener or group
of listeners

Pourcentage de mots, phrases ou sons
articulés (phonèmes) identifiés correctement par un auditeur ou un groupe
d’auditeurs.

Der Prozentsatz von Wörtern, Sätzen
oder Sprachlauten (Phonemen), der von
einem Hörer oder einer Gruppe von Hörern
korrekt identifiziert wird.

импулсен шум

Insertion loss
Perte par insertion
Einfügungsdämmung

Затихване от
устройството за
намаляване на звука

Intelligibility
Intelligibilité
Sprachverständlichkeit

разбираемост

LA,eq
LA,eq
LA,eq
LEx,d
LEx,d
LEx,d
Lp
Lp
Lp
Lw
Lw
Lw
Mapping
Cartographie
Kartierung

дефиниция (BG)
общият звук, постъпващ в дадена точка
на измерване (напр. работно място) за
даден период от време, от различните
източници на звук и отраженията от
стените и повърхностите в помещението. имисията се изразява количествено
обикновено чрез нивото на звуковото
налягане.

рязко нарастващ шум, продължаващ
по-малко от една секунда, последван от
период на затишие
разликата между звуковата мощност,
излъчена от източник без и с устройство
за намаляване на звука; този термин
се ползва за количествена оценка на
устройствата за намаляване на звука
(шумозаглушители, екрани и др.)
процент на думите, изреченията
или артикулираните звуци (фонеми),
разбрани правилно от слушателя или
групата слушатели.

LA,eq

еквивалентно ниво на звуковото налягане за постоянен шум в dB(A)

Equivalent continuous sound level in dB(A)

Niveau acoustique equivalent exprimé
en dB(A).

Äquivalenter Dauerschalldruckpegel
in dB(A)

LEx,d

ниво на дневната експозиция на шум
в dB(A)

Daily exposure level

Exposition sonore quotidienne

Tagesexpositionspegel

Lp

ниво на звуковото налягане (нЗн)

Sound pressure Ievel

Niveau de pression acoustique

Schalldruckpegel

Lw

ниво на звуковата мощност (нЗМ)

Sound power level

Niveau de puissance acoustique

Schalleistungspegel

Drawing of the sound levels distribution
over an area.

Représentation de la répartition des
niveaux sonore sur une surface.

Graphische Darstellung der lokalen
Verteilung des Schallpegels

Decrease of audibility of one sound by the
presence of another (masking) sound.
The amount by which the threshold of
audibility for one sound is raised by the
presence of another sound

Diminution de la capacité à entendre un
son du fait de la présence d’un autre son
(qui « masque » le premier).
Elévation du seuil d’audibilité d’un son
générée par la présence d’un autre.

Einschränkung der Wahrnehmbarkeit
eines Geräusches durch Überlagerung
eines anderen Geräusches.
Anhebung der Hörbarkeitsgrenze für ein
Geräusch bei Überlagerung durch ein
anderes Geräusch

картиране (на звука)

Графично представяне (диаграма) на
разпределението на нивата на звуковото налягане в дадена област.
намаляване на чуваемостта на даден
звук вследствие на присъствието на
друг (маскиращ) звук.
увеличаване на прага за чуваемост на
даден звук вследствие на присъствието на друг звук.

Masking effect
Effet de masque
Verdeckungseffekt

ефект на маскиране

Noise
Bruit
Lärm

Шум

всеки нежелан или вреден за здравето
звук.

Any unwanted or unhealthy sound

Tout son indésirable ou néfaste pour
la santé.

Unerwünschter und/oder gesundheitsschädlicher Schall

Noise emission declaration
Declaration bruit
Geräuschemissionsanga-be

Деклариране на
шумовите емисии

Деклариране на стойностите на шумовите емисии — ниво на звуковото
налягане или ниво на звуковата мощност на емисиите, както се изисква от
европейската директива за машините.

Declaration of the noise emission values
like the emission sound pressure level or
the sound power level as required according to the European Machinery Directive

Déclaration de la valeur du niveau de
pression ou du niveau de puissance
acoustiques d’émission conformément aux
prescriptions de la « Directive Machine »
européenne.

Kennzeichnung der Geräuschemission
durch Emissionsschalldruckpegel oder
Schallintensitätspegel entsprechend
gemäß den Anforderungen der europäischen Maschinenrichtlinie.

Octave
Octave
Oktave

октава

Честотна лента, при която горната
гранична честота е двойно по-голяма
от долната гранична честота.

A band of the frequency where the upper
cut-off frequency is equal to twice the
lower cut-off frequency.

Bande de fréquence dont la fréquence
supérieure est égale à deux fois la fréquence inférieure.

Frequenzintervall bei dem die obere
Grenze das Zweifache der unteren
Grenzfrequenz beträgt

Peak sound pressure
Pression acoustique de crête
Spitzenschalldruck

върхово звуково
налягане

Максималната стойност на абсолютното
моментно ниво на звуковото налягане
в зададен времеви интервал.

The maximum value of the absolute
instantaneous sound pressure level in a
specific time interval

Valeur maximale de la pression acoustique
instantanée pendant une durée donnée.

Höchster momentaner Wert des
Schalldruckpegels innerhalb eines
Zeitintervalls.

лични предпазни
средства за защита на
слуха (лпСЗС)

Средства, които се носят за защита на
слуха от шум.

Devices worn to protect hearing against
noise

Equipement individuel porté par une personne pour se protéger contre le bruit.

Hilfsmittel zum Schutz des Gehörs vor
Schalleinwirkung

лични предпазни
средства (лпС)

Средства, които се носят или ползват
от дадено лице при работа, за да го
предпазят от един или повече рискове
за здравето.

Equipment which is worn or held by a
person at work to protect against one or
more risks to health

Equipement individuel porté par une
personne pour se protéger contre un ou
plusieurs risques pour la santé.

Hilfsmittel die vom Arbeitnehmer zum
Schutz vor Gefahren getragen oder
benutzt wird.

разпространение (на
звука)

разпространение на звуковите трептения в околната среда.

The spread of acoustical disturbance
moving

Cheminement d’une perturbation acoustique dans un milieu ou un espace donnés.

Ausbreitung einer akustischen
Druckschwankung

излъчване

преобразуване на динамичната
енергия на звукоизточника в звукова
енергия.

The conversion of the dynamic energy of a
sound source into sound energy.

Conversion de l’énergie dynamique d’une
source en énergie acoustique.

Die Umwandlung der Bewegungsenergie
einer Schallquelle in Luftschall

отражение

отразяване на звуковата вълна от
повърхност (ехо)

Bouncing of the sound wave from a
surface (echo).

« rebondissement » d’une onde sonore sur
une surface.

Rückwurf einer Schallwelle an einer
Oberfläche (Echo)

реверберационно поле

в затворено помещение реверберационното поле е областта далеч от звукоизточника, при която отразеният от стените на
помещението звук е почти константен.

In a closed space, the reverberant field is
the area far from the source where the
room amplification is almost constant.

Dans un espace fermé, zone éloignée de la
source sonore dans laquelle l’amplification
du local est quasiment constante.

Bereich eines Raumes wo der direkt von
der Schallquelle kommenden Schall in
erheblichen Maße von reflektiertem Schall
überlagert wird.

PHP (Personal Hearing
Protectors)
PICB
Gehörschutz
PPE (Personal Protective
Equipment)
EPI
Persönliche Schutzausrüstung
Propagation (of sound)
Propagation (du son)
Ausbreitung (von Schall)
Radiation
Rayonnement
Abstrahlung
Reflection
Réflexion (acoustique)
Schallreflexion
Reverberant field
Champ réverbéré
Hallfeld
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термин
EN / FR / DE

термин (BG)

дефиниция (BG)

Definition (EN)

Définition (FR)

Definition (DE)

Reverberation
Réverbération
Nachhall

реверберация

ефект на продължаващ със затихване
звук в затворено помещение, след прекратяване на звука от източника.

Decay of sound in a closed room when a
noise source is stopped.

Dans un local, persistance d’un son lorsque
la source sonore est interrompue.

Abnahme des Schalls innerhalb eines
Raumes nachdem die Schallquelle abgeschaltet wurde.

Reverberation time
Durée de réverbération
Nachhallzeit

време на реверберация

времето за намаляване на нивото на
звука с 60 dB след прекратяване на
звука от източника.

Time taken for the sound level to drop by
60dB when the noise source is stopped.

Durée correspondant à une diminution du
niveau de pression acoustique de 60 dB,
lorsque une source sonore est interrompue
dans un local.

Zeit in welcher der Schallpegel nach
Abschalten der Schallquelle um 60dB
abnimmt.

поглъщаща площ на
помещението Aeq

площта с идеално поглъщаща повърхност (α = 1), която е еквивалентна на
общата площ на помещението с реално
поглъщаща повърхност.

For a room, the equivalent area if its
surface would be completely absorbant
( α = 1).

Pour un local, surface équivalente qui
serait totalement absorbante ( α = 1).

Fläche mit dem Absorptionsgrad α =
1 (vollständige Absorption), die die
gleiche Absorption hat wie die gesamte
Oberfläche eines Raumes

усилване на звука от
помещението

увеличаване на нивото на звука вследствие на многобройните отражения в
помещението.

The increase of sound level from multiple
reflections within the room.

Augmentation du niveau sonore générée
par les multiples réflexions du local.

Anhebung des Schallpegels durch
Vielfachreflexionen im Raum

акустичен екран

подвижна преграда, поставяна близо
до работника за защита от шума.

Partition placed near a worker for noise
protection.

Cloison placée à proximité d’un travailleur
pour le protéger du bruit.

Звук

трептения на въздушното налягане,
които се разпространяват във въздуха
като вълни със звукова честота.

An oscillation of air pressure propagated
as a wave through the air

Oscillation de pression de l’air se propageant sous la forme d’une onde.

Schwingungen des Luftdruckes, die sich
als Welle durch die Luft ausbreiten

анализ на звука

обработка на звуковия сигнал, за да се
получи специфична информация.

Sound signal processing to obtain specific
information.

Traitement d’un signal sonore pour en
obtenir une information spécifique.

Bearbeitung von Schallsignalen um spezifische Informationen zu erhalten.

Decrease of sound pressure from one position to another; term usually employed to
characterise a PHP or a sound protection
screen.

Diminution du niveau de pression acoustique entre deux points ; terme utilisé
pour caractériser un PICB ou un écran
acoustique.

Schallpegelabnahme zwischen 2
Orten, Begriff der üblicherweise zur
Charakteresierung von Gehörschutz
verwendet wird.

measurement instrument for the determination of the sound pressure level

Instrument de mesure du niveau de pression acoustique

Messinstrument zur Bestimmung des
Schalldruckpegels

The sound power level LWA of a machine
describes the sound energy emitted by a
machine per unit time. It indicates how
much air borne noise is generated by the
source in total.

Le niveau de puissance acoustique LWA
d’une machine décrit l’énergie sonore
qu’elle émet par unité de temps. Il représente la quantité totale de bruit émise
par la source.

Der Schallleistungspegel LWA einer
Maschine beschreibt die von ihr pro
Sekunde abgestrahlte Schallenergie. Er
beschreibt wieviel Luftschall insgesamt
von der Quelle erzeugt wird.

Measure of the volume of sound expressed
in decibels.

Mesure de la pression acoustique exprimée en décibel.

Ein Maß für die Lautstärke ausgedrückt
in dB.

All actions undertaken to reduce sound,
or inside a room or from one room to
another.

Toute action de réduction du bruit, que
ce soit à l’intérieur d’un local ou antre
deux locaux.

Lärmminderung nach Durchführung einer
bestimmten Maßnahme.

Room absorption area Aeq
Absorption acoustique équivalente d’un local Aeq
äquivalente
Absorptionsfläche Aeq
Room amplification
Amplification du local
Schallpegelanhebender
Raumeinfluss
Screen , barrier
Ecran acoustIque
Schallschirm
Sound
Son
Schall
Sound analysis
Analyse d’un son
Schallanalyse
Sound attenuation
Affaiblissement du son
Schalldämpfung,
Schalldämmung

Затихване на звука

Sound level meter
Sonomètre
Schallpegelmesser

измервател на
звуковото ниво

Sound power level
Niveau de puissance acoustique
Schalleistungspegel

ниво на звуковата
мощност

Sound pressure Ievel
Niveau de pression acoustique
Schalldruckpegel

ниво на звуковото
налягане

Sound proofing
Insonorisation
Schallminderung

Звукоизолиране

Sound propagation
Schallausbreitung
Sound reduction index
Indice d’affaiblissement
acoustique
Schalldämmung
Sound source
Source sonore
Schallquelle
Speed of sound
Vitesse du son
Schallgeschwindig-keit
Steady noise
Bruit stable
Stationäres Geräusch
Threshold of hearing
Seuil d'audition
Hörschwelle
Transmission coefficient
Facteur de transmission
Schalltransmissionsgrad
UItrasound
Ultrason
Ultraschall
Wave
Onde
Welle
Wave length
Longueur d'onde
Wellenlänge
Weighting curves
Courbes de pondération
Bewertungskurven
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разпространение на
звука

отслабване на звуковото налягане от
една точка до друга; терминът обикновено се използва за количествено
характеризиране на лпСЗС или акустични екрани.
измервателен прибор за числово
определяне на нивото на звуковото
налягане.
нивото на звуковата мощност LWA
на машина, което описва звуковата
енергия, излъчвана от машината за
единица време. то показва какъв общ
разпространяващ се във въздуха шум
се генерира от източника.
Мярка за силата на звука, изразена в
децибели.
всички действия, предприети за
намаляване на звука — както в рамките на помещението, така и между
помещенията.
вж. разпространение (на звука) /
по-горе/

See “Propagation of sound”

Stellwand zum Schutz des Arbeitnehmers
vor Schalleinwirkung.

siehe Schallausbreitung

отношението на предадената звукова
мощност към падащата звукова
мощност в dB.

Ratio of the transmitted sound power to
the incident sound power, in dB.

Rapport entre les puissances de bruit
incidente et transmise, en dB.

Verhältnis zwischen einfallender und
durchgehender Schallleistung ausgedrückt, in dB.

източник или механизъм, пораждащ
звук.

origin or generating mechanism of sound

origine ou mécanisme générateur de bruit
(ou de son).

Ursprung oder Erzeugungsmechanismus
von Schall

Скорост на звука

Скоростта, с която се разпространяват
звуковите вълни.

The speed at which the sound waves travel

Vitesse à laquelle les ondes sonores
cheminent

Ausbreitungsgeschwindigkeit von
Schallwellen

постоянен шум

Шум с изменения на нивото на звуковото налягане по-малки от 5dB през
периода на наблюдение.

Noise with fluctuations of sound pressure
level less than 5dB during the period of
observation

Bruit dont les variations de niveau de
pression acoustique sont inférieures à 5 dB
pendant la durée d’observation.

Geräusch dessen Schalldruckpegel sich
innerhalb des Beobachtungszeitraumes
sich weniger als 5dB ändert.

праг на чуване

ниво на звука, при който даден тон
започва да се долавя.

Level of sound at which a tone will just
be detected.

Niveau sonore à partir duquel un auditeur
moyen est capable d’entendre un son.

Schalldruckpegel ab der ein Ton gerade
wahrgenommen wird.

коефициент на
предаване на звука

вж. коефициент на отслабване на звука
(по-горе)

See “sound reduction index”, which is
more suitable to use.

Cf. “indice d’affaiblissement acoustique”,
terme plus approprié.

siehe Schalldämmung

Any sound wave of frequency higher than
the normal frequeny range of hearing

Toute onde sonore dont la fréquence est
supérieure à 20000 Hz

Schallwelle mit einer Frequenz oberhalb
des normalen Hörfrequenzbereiches.

The pattern of disturbance traveling
through the air caused by the sound
source

Allure de la propagation d’une perturbation sonore dans l’air.

The distance the sound wave travels to
complete one cycle

Distance parcourue par une onde sonore
pendant un cycle.

Frequency dependent correction of
sound levels.

Correction du niveau acoustique en fonction de la fréquence.

коефициент на
отслабване на звука
източник на звук
Звукоизточник

ултразвук

вълна

Дължина на вълната

корекционни криви

всяка звукова вълна с честота, по-висока от горната гранична честота (20 000
Hz) на нормалния честотен диапазон на
човешкия слух.
Моделът на разпространението във
въздуха на изменението на въздушното
налягане, причинено от звукоизточник.
разстоянието между две точки с еднаква фаза (примерно съседни върхове) на
звуковата вълна.
корекция на звуковите нива във функция от честотата.

Das Muster einer Störung die durch eine
Schallquelle hervorgerufen sich durch die
Luft ausbreitet.
Die Wellenlänge ist der Abstand von
sich wiederholenden Elementen des
Wellenmusters.
Frequenzabhängige Korrektur des
Schallpegels.

приложения

приложение II
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТАНДАрТИ И ИЗТОЧНИцИ
НА ДОПъЛНИТЕЛНА ИНфОрМАцИя ЗА шУМА
диреКтиВи на ес
1. директиви за здравето и безопасността
при работа

Съобщение 89/328/02 на Комисията за прилагане на Директива
89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 година относно оценката на
аспектите за безопасност на личните предпазни средства от гледна
точка на избора и използването им.
ОВ С 328, 30.12.1989 г., стр. 3

Директива 89/391/еио на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане
на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето
на работниците на работното място.
ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр.1
Директива 2003/10/ео на Европейския парламент и на Съвета от 6
февруари 2003 година относно минималните изисквания за здраве и
безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете
от физически агенти (шум).
ОВ L 42, 15.2.2003 г., стр. 38
Директива № 2002/44/ео на Европейския парламент и на Съвета от
25 юни 2002 година относно минималните изисквания за здраве и
безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете
от физически агенти (вибрации).
ОВ L 177, 6.7.2002 г., стр. 13
Директива 89/655/еио на Съвета от 30 ноември 1989 година относно
минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците
при използването на работни съоръжения по време на работа.
ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 13
Директива 89/656/еио на Съвета от 30 ноември 1989 година
относно минималните изисквания за безопасността и здравето на
работниците при използването на лични предпазни средства на
работното място.
ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 18
Директива 92/85/еио на Съвета от 19 октомври 1992 година за

2. директиви за единния пазар
Директива 98/37/ео на Европейския парламент и на Съвета от 22
юни 1998 година относно сближаването на законодателствата на
държавите-членки по отношение на машините.
ОВ L 207, 23.7.1998 г., стр. 1
Директива 2006/42/ео на Европейския парламент и на Съвета от 17
май 2006 година относно машините и за изменение на Директива
95/16/ЕО (преработен текст).
ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24
Директива 2000/14/ео на Европейския парламент и на Съвета от 8 май
2000 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки
във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за
употреба извън сградите.
ОВ L 162, 3.7.2000 г., стр. 1
Директива 2005/88/ео на Европейския парламент и на Съвета от 14
декември 2005 година за изменение на Директива 2000/14/ЕО относно
сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение
на шумовите емисии в околната среда на съоръжения, предназначени
за употреба извън сградите.
ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 44
Директива на Съвета 89/686/еио от 21 декември 1989 година относно
сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на
личните предпазни средства (ЛПС).
ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18

въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността
и здравето по време на работа на бременни работнички и на
работнички родилки или кърмачки.
ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1

избрани стандарти

Директива 94/33/ео на Съвета от 22 юни 1994 година за закрила на
младите хора на работното място.
ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 12
Препоръка 2003/134/ео на Съвета от 18 февруари 2003 година
относно подобряването на опазването на здравето и безопасността
по време на работа на самонаетите лица.
ОВ L 53, 28.2.2003 г., стр. 45

стандарти на ес
EN 458:2004 Средства за защита на слуха — Препоръки за избор,
използване, обслужване и поддържане. Указания.
EN 1746:1998 Безопасност на машини — Указания за разработване на
изискванията за шум в стандартите по безопасност.
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EN ISO 3740:2000 Акустика — Определяне на нивата на звукова

EN ISO 11690 Акустика — Препоръчителна практика за проектиране

мощност на източници на шум — Указания за използване на основни

на работни места с намален шум около машини. Част 1: Стратегии за

стандарти (Въведение в серии EN ISO 3741 до 3747 и EN ISO 9614).

контрол на шума (1996 г.), Част 2: Мерки за контрол на шума (1996 г.),

EN ISO 4871:1996 Акустика — Деклариране и проверка на
стойностите на шумови емисии от машини и съоръжения.
EN ISO 9614 Акустика — Определяне нивата на звукова мощност
на източници на шум чрез измерване на интензитета на звука.

Част 3: разпространение на звука и прогнозиране на шума в работни
помещения (1997 г.).
EN ISO 11821:1997 Акустика — Измерване in-situ на затихването на
звука от подвижен екран.

Част 1: Измерване по отделни точки (1995 г.), Част 2: Измерване

EN ISO 11957:1996 Акустика — Определяне на техническите

чрез сканиране (1996 г.), Част 3: Прецизен метод за измерване чрез

характеристики на звуковата изолация на кабини — Измервания в

сканиране (2002 г.).

лабораторни условия и in situ.

EN ISO 11200:1996 Акустика — шум, излъчен от машини и

EN ISO 12001:1996 Акустика — Излъчване на шум от машини и

съоръжения — Указания за използване на основните стандарти

съоръжения. Правила за разработване и представяне на стандарти за

за определяне на нивата на звуково налягане на емисията при

измерване на шума.

работното място и на други определени места. (Въведение в серии EN
ISO 11201 до 11205).
EN ISO 11546:1995 Акустика — Определяне на качествата на
техническите характеристики на звуковата изолация на заграждения
- Част 1: Измервания при лабораторни условия (за целите на
деклариране); Част 2: Измервания in-situ (за целите на приемане и
проверка).
EN ISO 11688 Акустика — Практически препоръки за проектирането
на машини и съоръжения, излъчващи ниски нива на шум, Част 1:
Планиране (1995 г.), Част 2: Въвеждане във физиката на проектирането
на ниски нива на шум (2001 г.).
EN ISO 11689:1996 Акустика — Процедура за сравняване на
стойностите на излъчвания шум за машини и съоръжения.
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EN ISO 14163:1998 Акустика — Указания за защита от шума чрез
шумозаглушители.
EN ISO 14257:2001 Акустика — Измерване и параметрично описание
на кривите на разпространяване на звука в пространството
на работното помещение с цел оценяване на акустичните му
характеристики
EN ISO 15667:2000 Акустика — Указания за защита от шума чрез
заграждания и кабини.

международни стандарти
ISO 9612:1997 Акустика — Указания за измерване и оценка на
експозицията на шум в работна среда.
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национални разпоредби
на дЪрЖаВите-ЧленКи на ес,
транспониращи диреКтиВа
2003/10/ео
(до дата 31 декември 2007 година)

BELGIQUE / BELGIË (Belgium)
Arrêté royal du 16 janvier 2006 relatif à la protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs contre les risques liés au bruit sur le lieu de travail.
Moniteur Belge du 15 février 2006, page: 08009-08016.

България / (Bulgaria)
Наредба № 14 от 7.08.1998 г. за службите по трудова медицина
Държавен вестник, бр. 95 от 14.08.1998 г.
Кодекс на труда
Държавен вестник, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г., доп.,
бр. 6 от 22.01.1988 г., изм. и доп., бр. 21 от 13.03.1990 г., изм., бр. 30 от
13.04.1990 г., бр. 94 от 23.11.1990 г., бр. 27 от 5.04.1991 г., доп., бр. 32
от 23.04.1991 г., изм., бр. 104 от 17.12.1991 г., доп., бр. 23 от 19.03.1992
г., изм. и доп., бр. 26 от 31.03.1992 г., доп., бр. 88 от 30.10.1992 г., изм. и
доп., бр. 100 от 10.12.1992 г.; решение № 12 на Конституционния съд
на рБ от 20.07.1995 г. - бр. 69 от 4.08.1995 г.; доп., бр. 87 от 29.09.1995
г., изм. и доп., бр. 2 от 5.01.1996 г., изм., бр. 12 от 9.02.1996 г., изм.
и доп., бр. 28 от 2.04.1996 г., изм., бр. 124 от 23.12.1997 г., доп., бр.
22 от 24.02.1998 г.; решение № 11 на Конституционния съд на рБ
от 30.04.1998 г. - бр. 52 от 8.05.1998 г.; доп., бр. 56 от 19.05.1998 г.,
бр. 83 от 21.07.1998 г., бр. 108 от 15.09.1998 г., изм. и доп., бр. 133 от
11.11.1998 г., бр. 51 от 4.06.1999 г., доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., изм., бр.
110 от 17.12.1999 г., изм. и доп., бр. 25 от 16.03.2001 г., изм., бр. 1 от
4.01.2002 г., бр. 105 от 8.11.2002 г., изм. и доп., бр. 120 от 29.12.2002 г.,
бр. 18 от 25.02.2003 г., изм., бр. 86 от 30.09.2003 г., в сила от 1.01.2004
г., изм. и доп., бр. 95 от 28.10.2003 г., бр. 52 от 18.06.2004 г., бр. 19 от
1.03.2005 г., изм., бр. 27 от 29.03.2005 г., доп., бр. 46 от 3.06.2005 г.,
изм., бр. 76 от 20.09.2005 г., изм. и доп., бр. 83 от 18.10.2005 г., изм., бр.
105 от 29.12.2005 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., изм., бр. 30 от
11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 48 от 13.06.2006 г.,
бр. 57 от 14.07.2006 г.

Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за
осигуряване на здравето и безопасността на работещите при
рискове, свързани с експозиция на шум
Държавен вестник, бр. 70 от 26.08.2005 г.
Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при
използване на работното оборудване
Държавен вестник, бр. 88 от 8.10.1999 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г.,
бр. 52 от 8.06.2001 г., изм. и доп., бр. 43 от 13.05.2003 г., изм., бр. 37 от
4.05.2004 г., изм. и доп., бр. 88 от 8.10.2004 г.

ČESKÁ REPUBLIKA (Czech Republic)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce , ve znění pozdějších předpisů
Sbírka zákonů č. 262/2006, strana 3146, částka 84, ze dne 7. 6. 2006.
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
Sbírka zákonů č. 309/2006, strana 3789, částka 96, ze dne 22. 6. 2006.
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění
bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů
Sbírka zákonů č. 11/2002, strana 314, částka 6, ze dne 15. 1. 2002.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací
Sbírka zákonů č. 148/2006, strana 1842, částka 51, ze dne 21.4.2006.
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních textů,
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
Sbírka zákonů č. 432/2003, strana 7210, částka 142, ze dne 15.12.2003.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví zaměstnanců při práci
Sbírka zákonů č. 361/2007, strana 5086, částka 111, ze dne 28. 12. 2007.
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu
Sbírka zákonů č. 137/1998, strana 6594, částka 49, ze dne 1.7.1998.

Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на
извършване на оценка на риска
Държавен вестник, бр. 47 от 21.05.1999 г.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví
postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických
zařízení, která tyto nemoci uznávají
Sbírka zákonů č. 342/1997, strana 7004, částka 113, ze dne 31.12.1997.

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Държавен вестник, бр. 124 от 23.12.1997 г., изм., бр. 86 от 1.10.1999 г.,
бр. 64 от 4.08.2000 г., бр. 92 от 10.11.2000 г., бр. 25 от 16.03.2001 г., бр.
111 от 28.12.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 25.02.2003 г., изм., бр. 114 от
30.12.2003 г., изм. и доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., бр. 76 от 20.09.2005 г.,
изм., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 48 от 13.06.2006 г.

Sbírka zákonů č. 20/1996, strana 74, částka 7, ze dne 30.3.1966.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Sbírka zákonů č. 258/2000, strana 3622, částka 74, ze dne 11.8.2000.
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ΚΥΠΡΟΣ (Cyprus)

ESPAÑA (Spain)

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο)
Κανονισμοί του 2006
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρ.4124, 28.7.2006

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido.
Boletín Oficial del Estado,n° 60/2006 de 11 marzo de 2006, p. 9842-9848

DANMARK (Denmark)

Corrección de errores del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre
la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Boletín Oficial del Estado, n° 62/2006, de 14 marzo de 2006, p.10170

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj
(Støjbekendtgørelsen).
BEK nr 18 af 09/01/2006
Lovtidende A, 24/1/2006
Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med
arbejdet.
BEK nr 63 af 06/02/2006),
Lovtidende A, 6/2/2006
Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med
arbejdet på havanlæg
BEK nr 54 af 31/01/2006
Lovtidende A, 10/2/2006

DEUTSCHLAND (Germany)
Verordnung zur Umsetzung der EG-Richtlinien 2002/44/EG und 2003/10/
EG zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und
Vibrationen Vom 6. März 2007
Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) vom 08/03/2007 num.: 8, S.00261-00277.

EIRE (Ireland)
Safety, Health and Welfare at Work (Control of Noise at Work) Regulations 2006
Statutory Instrument No. 371 of 2006

EESTI (Estonia)
Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite
parameetrite mõõtmise kord - Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2002. a
määrus nr 54
RTI, 07.02.2002, 15, 83
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale,
töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord - Vabariigi Valitsuse
12. aprilli 2007. a määrus nr 108
RTI, 27.04. 2007, 34, 214

Eλλαδα (Greece)
Προεδρικό Διάταγμα ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 149. Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας
και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους
προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με
την οδηγία 2003/10/ΕΚ
(ΦΕΚ (Tefchos A), no 159, p. 1657).
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Corrección de errores del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre
la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Boletín Oficial del Estado, n° 71/2006, de 24 marzo de 2006, p.11535

FRANCE
Décret No 2006-892 du 19 juillet 2006 du Ministère de l’emploi, de la
cohésion sociale et du logement relatif aux prescriptions de sécurité et
de santé applicables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus
au bruit et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en
Conseil d’Etat)
JORF, du 20 juillet 2006
Arrêté du 19 juillet 2006 du Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et
du logement pris pour l’application des articles R. 231-126, R. 231-128 et R.
231-129 du code du travail
JORF, du 29 juillet 2006

ITALIA (Italy)
Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195, Attuazione della direttiva
2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (rumore)
Gazetta ufficiale del 30 maggio 2006, N° 124, p. 3.

LATVIJA (Latvia)
Ministru kabineta noteikumi nr. 66 “Darba aizsardzības prasības
nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”
Latvijas Vēstnesis Nr. 21, 2003. gada 7. februāris

LIETUVA (Lithuania)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-520 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 33-1:2003 „Akustinis triukšmas. Leidžiami
lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji
reikalavimai“ patvirtinimo“
Valstybės žinios, 2003.09.12, Nr.: 87
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. A1-103/V-265 „Dėl
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darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“
Valstybės žinios, 2005.04.26, Nr.: 53

Einwirkungen am Arbeitsplatz (Verordnung über physikalische
Einwirkungen - VPhE)
LGBl. für Tirol n° 138 vom 30/12/2003 p. 480

LUXEMBOURG

Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über den Schutz
der Bediensteten bei der Benutzung von Arbeitsmitteln (ArbeitsmittelVerordnung - Am-V)
LGBl. für Tirol n° 135 vom 30/12/2003 p. 466

Règlement grand-ducal du 6 février 2007
1. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives
à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit);
2. portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997
concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine
du travail
Mémorial luxembourgeois du 2 mars 2007, A - N° 23, p. 527-532.

MAGYARORSZAG (Hungary)
Az egészségügyi miniszter 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelete a munkavállalókat érõ zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági
követelményekről,
Magyar Közlöny, 22/12/2005, 2005/166, sz., 10515-10524.

MALTA
L.N. 158 of 2006 Occupational Health and Safety Authority Act (CAP. 424)
Work Place (Minimum Health and Safety Requirements for the
Protection of Workers from Risks resulting from Exposure to Noise)
Regulations, 2006
The Malta Government Gazette No. 17947 – 28 July 2006, p. 02873-02892

NEDERLAND (Netherlands)
Besluit van 25 januari 2006 tot wijziging van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, houdende regels met betrekking tot de
blootstelling van werknemers aan de risico’s van lawaai
Staatsblad - van 09/02/2006, nr. 56.

ÖSTERREICH (Austria)
Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über den Schutz der
Bediensteten bei der Ausführung von Bauarbeiten (BauarbeiterschutzVerordnung - Bau-V)
LGBl. für Tirol n° 141 vom 30/12/2003 p. 491
Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über den Schutz
jugendlicher Bediensteter (Jugendbedienstetenschutz-Verordnung - JBed-V)
LGBl. für Tirol n° 140 vom 30/12/2003 p. 489
Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über persönliche
Schutzausrüstungen und Dienstbekleidung (PersönlicheSchutzausrüstungs-Verordnung - PSA-V)
LGBl. für Tirol n° 139 vom 30/12/2003 p. 487
Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über den Schutz
der Bediensteten vor Gefährdung durch bestimmte physikalische

Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über besondere
Fachkenntnisse für bestimmte Tätigkeiten und ihren Nachweis
(Fachkenntnisse-Verordnung - Fachk-V)
LGBl. für Tirol n° 134 vom 30/12/2003 p. 465
Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über die
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung (KennzeichnungVerordnung - Kenn-V)
LGBl. für Tirol n° 133 vom 30/12/2003 p. 463
Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über die
Präventivfachkräfte, Sicherheitsvertrauenspersonen, Erst-Helfer und
Brandschutzbeauftragten (Präventivdienst-Verordnung - PrävD-V)
LGBl. für Tirol n° 130 vom 30/12/2003 p. 455
Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über die
Sichereits- und Gesundheitsschutzdokumente und sonstige
Dokumentationspflichten (Dokum. Verord. -Dok-V)
LGBl für Tirol n° 132 vom 30/12/2003 p. 461
Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über die
Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz (Gesundheitsüberwachung- GÜ-V)
LGBl für Tirol n° 131 vom 30/12/2003 p. 458
Gesetz vom 02/07/2003 über den Schutz der Bediensteten in
den Dienststellen des landes Tirol, der Gemeinden und der
Gemeindeverbände (Tiroler Bedienstetenschutzgesetz 2003 - TBSG 2003)
LGBl. Tirol n° 75 vom 02/09/2003 p. 275
Landesverfassungsgesetz und Gesetz vom 18. November 2004, mit dem
die Kärntner Landesverfassung geändert wird und ein Gesetz über die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz der in den Dienststellen des Landes,
der Gemeinden und Gemeindeverbände beschäftigten Bediensteten
(Kärntner Bedienstetenschutzgesetz 2005 – K-BSG) erlassen wird
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 03/02/2005, num.: 7/2005.
Verordnung der Oö. Landesregierung über den Schutz der Bediensteten
vor Gefährdung durch bestimmte physikalische Einwirkungen (Oö.
Verordnung über physikalische Einwirkungen PhysEV)
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 31/03/2005, num.: 14/2005.
Oberösterreichisches Dienstrechtsänderungsgesetz 2005
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 06/05/2005, num.: 49/2005.
Gesetz, mit dem die Landarbeitsordnung 2000 geändert wird
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 11/05/2005, num.: 61/2005.
Verordnung, mit der die Land- und forstwirtschaftliche Sicherheits- und
Gesundheitsschutz-Verordnung geändert wird
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 15/08/2005, num.: 62/2005.
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Gesetz der Steiermärkischen Landesregierung vom 5. Juli 2005 , mit dem
die Steiermärkische Landarbeitsordnung 2001 (STLAO 2001) geändert wird
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 18/10/2005, num.: 102/2005.

Verordnung Lärm und Vibrationen in der Land- undForstwirtschaft Wr. VOLV Land- und Forstwirtschaft)
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 30/06/2006, num.: 39/2006.

Oberösterreiche Gemeinde-Verordnung über physikalische Einwirkungen
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 30/11/2005, num.: 121/2005.

Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 30. Juni 2006 über den
Schutz der Landes- und Gemeindebediensteten sowie der Dienstnehmer
in der Land- und Forstwirtschaft gegen Gefährdung durch Einwirkungen
von Lärm und Vibrationen (Lärm- und Vibrationenschutz-Verordnung –
LäVib-V)
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 20/07/2006, num.: 58/2006.

Oberösterreiche Gemeindebediensteten-Schuztgesetz-Novelle 2003
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 29/08/2003, num.: 99/2003.
Gesetz, mit dem die Kärntner Landarbeitsordnung 1995 geändert wird
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 28/12/2005, num.: 104/2005.
Verordnung Lärm und Vibrationen – VOLV sowie Änderung der
Bauarbeiterschutzverordnung und der Verordnung über die
Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz
Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) vom 25/01/2006,
num.: II Nr. 22/2006.
Gesetz vom 14. Dezember 2005, mit dem die Salzburger
Landarbeitsordnung 1995 geändert wird
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 16/02/2006, num.: 21/2006.
Gesetz, mit dem die Wiener Landarbeitsordnung 1990 geändert wird
Landesgesetzblatt (LGBl.), vom 14/02/2006, num.: 11/2006.
Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bediensteten vor
der Gefährdung durch Lärm und Vibrationen (B-VOLV)
Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.) vom 28/02/2006,
num.: II Nr. 90/2006.
Verordnung der Wiener Landesregierung über den Schutz der
in Dienststellen der Gemeinde Wien beschäftigten Bediensteten
vor der Gefährdung durch Lärm und Vibrationen und mit
der die Verordnung der Wiener Landesregierung über die
Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz in Dienststellen der
Gemeinde Wien geändert wird
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 13/03/2006, num.: 22/2006.

Verordnung der Burgenländischen Landesregierung über den Schutz
der Bediensteten vor der Gefährdung durch Lärm und Vibrationen
(L-VOLV)
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 22/09/2006, num.: 48/2006.
Verordnung vom 10. Oktober 2006 zum Schutz der DienstnehmerInnen
vor der Gefährdung durch Lärm und Vibrationen (VOLV-Lufw)
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 30/10/2006, num.: 127/2006.
Verordnung der Landesregierung über den Schutz der Landes- und
Gemeindebediensteten vor der Gefährdung durch physikalische
Einwirkungen (Lärm und Vibrationen)
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 24/10/2006, num.: 47/2006.
Verordnung über die Gesundheitsüberwacheung in der Land- und
Forstwirtschaft
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 20/12/2006, num.: 63/2006.
Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 6. Dezember
2006, über den Schutz der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in
der Land- und Forstwirtschaft vor der Gefährdung durch Lärm und
Vibrationen
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 20/12/2006, num.: 62/2006.
Verordnung über die Gesundheitsüberwachung in land-und
forstwirtschaftlichen Betrieben
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 27/11/2006, num.: 9020/13-1.

Gesetz vom 14. Februar 2006, mit dem die Steiermärkische
Landarbeitsordnung 2001 (STLAO 2001) geändert wird
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 14/02/2006, num.: 55/2006.

Verordnung über den Schutz der Dienstnehmer in der Land- und
Forstwirtschaft vor Gefährdung durch Lärm und Vibrationen
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 27/11/2006, num.: 9020/16-0.

NÖ Bediensteten-Schutzverordnung 2003 (NÖ BSVO 2003)
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 22/05/2006, num.: 2015/1-1.

Verordnung der Oö. Landesregierung über den Schutz der
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in der Land- und Forstwirtschaft
vor Gefährdung durch Lärm und Vibrationen
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 30/11/2006, num.: 121/2006.

Gesetz vom 20. April 2006, mit dem die Burgenländische
Landarbeitsordnung 1977 geändert wird
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 16/06/2006, num.: 27/2006.
Verordnung der Wiener Landesregierung, mit der die Verordnung der
Wiener Landesregierung über die Gesundheitsüberwachung in land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben geändert wird
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 23/06/2006, num.: 38/2006.
Verordnung der Wiener Landesregierung über den Schutz der
Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen in land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben vor der Gefährdung durch Lärm und Vibrationen (Wiener
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Gesetz über eine Änderung des Landes- und GemeindebedienstetenSchutzgesetzes
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 16/01/2007, num.: 5/2007.
Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 22. Dezember 2006
über die Überwachung der Gesundheit von Bediensteten des Landes,
der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der Bediensteten in
der Land- und Forstwirtschaft (Salzburger GesundheitsüberwachungsVerordnung – S.GÜV)
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 25/01/2007, num.: 3/2007.

приложения

Verordnung über die Durchführung des Bedienstetenschutzes im Bereich
der Dienststellen des Landes
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 21/11/2006, num.: 135/2006.
Verordnung der Kärntner Landesregierung über die Durchführung des
Bedienstetenschutzes im Bereich der Dienststellen des Landes, der
Gemeinden und Gemeindeverbände (K-BSDV)
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 16/03/2007, num.22/2007.
Verordnung der Agrarbezirksbehörde Bregenz über den Schutz der
land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer vor der Gefährdung durch
physikalische Einwirkungen (Lärm und Vibrationen)
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 24/03/2007, num.: ABl.Nr. 12/2007.
Verordnung der Kärntner Landesregierung über den Schutz der
Dienstnehmer in der Land- und Forstwirtschaft vor der Gefährdung durch
Lärm und Vibrationen
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 16/03/2007, num.: 21/2007.
NÖ Landarbeitsordnung 1973
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 30/12/2005, num.: 9020-22.
Verordnung der Oö. Landesregierung über die Gesundheitsüberwachung
in der Land- und Forstwirtschaft (Oö. VGÜ-LF)
Landesgesetzblatt ( LGBl. ) vom 30/04/2007, num.: 31/2007.
Kodex zur Lärmreduktion im Musik- und Unterhaltungssektor
Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) vom 01/02/2007.

POLSKA (Poland)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy
Dz. U. z 2001 r. Nr 37, poz. 451
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia
1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy
Dz. U. z 1998 r. Nr 159, poz. 1057
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja
1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy
Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 375
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby
medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania
Dz. U. z 2003 r. Nr 37, poz. 328

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września
1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny
pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania
Dz. U. z 1997 r. Nr 120, poz. 768
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja
1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie
pracy
Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu
chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach
zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych
oraz podmiotów właściwych w tych sprawach
Dz. U. z 2002 r. Nr 132, poz. 1115
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10
kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów
bezpieczeństwa
Dz. U. z 2003 r. Nr 91, poz. 858
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz. U. z 2005 r. Nr 73, poz. 645
Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz zmianie
niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1146
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o
zmianie niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o
zmianie niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz. 2081
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z
narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne
Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1318
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie
wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy
niektórych z tych prac
Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom
Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1092

PORTUGAL
Decreto - Lei no. 182/2006 de 6 de Setembro que transpõe para a ordem
jurídica interna a Directiva n.º 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 6 de Fevereiro, relativa às prescrições mínimas de segurança
e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos
aos agentes físicos (ruído)
Diário da República, Ia série, n° 172, de 6 de Setembro de 2006, p. 6584-6598

ROMÂNIA (Romania)
Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, Hotărârea Guvernului
nr. 493/2006
Monitorul Oficial al României , Nr. 380/03.05.2006, pagina : 00011-00015.

Zákon č. 126/2006 Z.z.o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zbierka zákonov č. 126/2006, strana 860, čiastka 52, zo dňa 9.3.2006.
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Zbierka zákonov č. 355/2007, strana 2402, čiastka 154, zo dňa 31.7.2007.

SUOMI (Finland)
Valtioneuvoston asetus (831/2005) terveystarkastuksista erityistä
sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta, annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta
2005 / Stastsrådets förordning (831/2005) om ändring av statsrådets
förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för
ohälsa, given i Helsingfors den 13 oktober 2005
(SK n. 831, 26/10/2005, p. 4103).
Valtioneuvoston asetus (85/2006) työntekijöiden suojelemisesta melusta
aiheutuvilta vaaroilta, annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2006
/ Statsrådets förordning (85/2006) om skydd av arbetstagare mot risker
som orsakas av buller, given i Helsingfors den 26 januari 2006
(SK n. 85, 2/2/2006, p. 303).

SVERIGE (Sweden)
Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö på fartyg
(SJÖFS 2005:23)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller (AFS 2005:16)

Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Hotărârea Guvernului nr. 601/2007
Monitorul Oficial al României , Nr. 470/12.07.2007, pagina : 00003-00006.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning
(AFS 2000:42)

SLOVENIJA (Slovenia)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet
(AFS 2005:6)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu
pri delu
Uradni list RS št. 7/2001, str. 648–652
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu
pri delu
Uradni list RS št. 17/2006, str. 01536–01540
Popravek predpisa 2006-01-0643
Uradni list RS št. 18/2006, str. 01723–01723

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (Slovakia)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete
(AFS 2001:1)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare
(AFS 1994:32)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig
skyddsutrustning (AFS 2001:3)
Lag (2004:175) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Arbetsmiljölag (1977:1160)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z.z. o minimálnych
zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
Zbierka zákonov č. 115/2006, strana 762, čiastka 47, zo dňa 1.3.2006.
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Patientjournallagen (1985:562)
Arbetsmiljöförordning (1977:1166)
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UNITED KINGDOM
The Control of Noise at Work Regulations 2005
Statutory Instrument 2005 No. 1643 of 28 June 2005
The Control of Noise at Work Regulations (Northern Ireland) 2006
Statutory Rules of Northern Ireland 2006 No. 1 of 10 January 2006
The Control of Noise at Work Regulations 2006 (Gibraltar)
Gibraltar Gazette No 3535 of 1 June 2006

библиограФия
европейски съюз
Лични предпазни средства (ЛПС) — Указания за прилагане на
Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно
сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта
на личните предпазни средства.
Европейска комисия, Генерална дирекция „Предприятия и
промишленост“ 17 юли 2006 година
Интернет страница: http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_
equipment/ppe/guide.htm
Европейска седмица за безопасност и здраве при работа, 2005 година
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
ISBN 92-9191-153-4
Експертна прогноза за възникващите физически рискове, свързани с
професионалната безопасност и здраве. Обсерватория на риска —
Тематичен доклад, 2005 година
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
ISBN 92-9191-165-8
NoiseChem: Изследователски проект на Европейската комисия
относно ефектите от експозиция на шум и на промишлени химикали
върху слуха и равновесието.
D Prasher, T Morata, P Campo, L Fechter, A Johnson, S Lund, K Pawlas, J
Starck, W Sulkowski и M Sliwinska-Kowalska.
Международно списание по професионална медицина и екологично
здраве, 2002 година.

Намаляване на рисковете от шума при работа
Европейска седмица за безопасност и здраве при работа, 2005 година
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
ISBN 92-9191-167-4
Намаляване на рисковете от шума при работа — Европейска седмица
за безопасност и здраве при работа, 2005 година
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
ISBN: 92-9191-167-4
Обсерватория на риска — Тематичен доклад: Шумът в числа — 2005
година
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
ISBN: 92-9191-150-X
Кодекс за добра практика при прилагане на „Директива 86/188/ЕИО на
Съвета относно защита на работниците срещу рискове, свързани с
експозицията на шум на работното място“ при работа под земята в
добивните промишлености
Прието от КЗБМДДИ (Комисията по здраве и безопасност в минната
и другитe добивни промишлености) на пленарно съвещание,
проведено на 20-и декември 1990 година
Документ № 5025/7/89 [EN] от 20-и декември 1990 година

Belgique / België (Belgium)
Bruit : Stratégie d’évaluation et de prévention des risques
J. Malchaire ; A. Piette ; N. Cock.– Belgium Ministère fédéral de l’Emploi et
du Travail 1998.– 80 p.

ČESKÁ REPUBLIKA (Czech Republic)
Manual prevence v lekarské praxi, Souborne vydani, I. – V. dil, Statni
zdravotni ustav
Praha, 1998, ISBN 80-7071-080-2.
Smetana, C. a kol., Hluk a vibrace, Sdělovací technika
Praha 1998, ISBN 80-90-1936-2-5.

ΚΥΠΡΟΣ (Cyprus)
DANMARK (Denmark)

Шумът в числа.
Обсерватория на риска — Тематичен доклад, 2005 година
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
ISBN 92-9191-150-X

Når hørelsen svigter : Om konsekvenserne af hørenedsættelse i arbejdslivet,
uddannelsessystemet og for den personlige velfærd
Udført af det danske Socialforskningsinstitut
Denmark Udført af det danske Socialforskningsinstitut 2003

Професионално здраве и безопасност в числа: Млади работници —
Факти и числа
Обсерватория на риска — Тематичен доклад, 2006 година
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
ISBN 92-9191-131-3

Stoj i landbruget - er det et problem?
Tekst:Per Møberg Nielsen.– Denmark AkustikNet A/S, Tryk:
Centraltrykkeriet Skive A/S 2004.
ISBN: 87-91073-17
1. oplag: 10.000 - marts 2004
Website: www.akustiknet.dk

Превенция на рисковете от шума при работа в практиката — 2005 година
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
ISBN: 92-9191-153-4

Vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøproblemer: ARBEJDSMILJØVEJVISER 42
Arbejdstilsynet.– Denmark Arbejdstilsynet .– 16 p.
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DEUTSCHLAND (Germany)
Akustische Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen in Büros
BAuA, Technik.– Germany BAuA 2003.–
ISBN: 3-88261-402-1

Dortmund: Schriftenreihe-Forschung-, Fb 775, Wirtschaftsverl. NW *
Bremerhaven, 1997, 224 S. (Abb., Tab., Lit.)
ISBN 3- 89701-009-7)

Akustische Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen in der Produktion
BAuA, Technik.– Germany BAuA 2003.–
ISBN: 3-88261-403- 27

Extraaurale Wirkung von Erdbaumaschinenlärm unterschiedlicher
Tonhaltigkeit - isoliert und in Kombination mit Ganzkörperschwingung
Forschungsbericht
Schust, M., Seidel, H., Seidel, H., Blüthner, R.
(1999)Fb 775 BAuA (1999)

Anwendungsbeispiele raumakustisch optimierter Fertigungsräume/
Germany HVBG.
BGI 678

Gehörschützer-Kurzinformation für Personen mit Hörverlust
Germany HVBG.
BGI 686

Aufgabenbezogene Beurteilung der beruflichen Belastungen mit Lärm und
Vibrationen bei Forstarbeitern
Neitzel R, Yost M. (2002)
AIHA J 63 (2002) 617-627/

Grundlagen und Auswahlkriterien zur Schallabsorption
Germany HVBG.
BGI 674

Auswahl/ Beschaffung leiser Maschinen FA-Informationsblatt nr 013/
Fachausschuss Maschinenbau, Fertigungstechnick, Stahlbau (FA MFS).–
Germany FA MSF 2005.– 6
Berufsbedingte Lärm- und Vibrationsexposition als Herz - KreislaufRisikofaktoren
Idzior-Walus-B (1987)
European heart journal, Band 8 (1987) S. 1040-1046)
Die kombinierte Wirkung des Lärms und der Ganzkörpervibration auf das
Gehör des Landmaschinenfahrers
Schmidt-M (1992)
Zeitschrift für Lärmbekämpfung, Band 39 (1992) Nr. 2, S. 43-51 (Abb., Tab.,
12 Lit.)

Health surveillance for occupational noise exposure in Germany
Dealt with in: Committee ARBEITSMEDIZIN (Occupational Medicine),
Working Group 2.1 „Noise”
HVBG c/o Berufsgenossenschaft Metall Süd, Mainz, Germany
Issue May 2004
Website: www.hvbg.de/d/bgz/praevaus/amed/index.html
Hinweise zur Beschäftigung von hochgradig und an Taubheit grenzend
Schwerhörigen und Gehörlosen sowie ihrem Einsatz in Lärmbereichen/
Germany HVBG 2004.
BGI 896
Hinweise zur Gestaltung von Kapseln einfacher Bauart
Germany HVBG.
BGI 789

Der Mensch im Lärm (Lärm Teil 1)
Knoch/ Neugebauer.
Germany Verlag Technick & Information, Bochum 2003.
ISBN 3-928535-57-9

Hypothese über die Einschätzung der Belästigung durch gleichzeitig
auftretende Geräusche und Erschütterungen in Räumen an Bord von Schiffen
Janssen-J-H (1981)
Zeitschrift: Noise control engineering, Band 16 (1981) Nr. 3, S. 145-150)

Druckluftdüsen – Anwendungsbeispiele aus der betrieblichen Praxis
Germany HVBG.
BGI 681

Ising/ Sust/ Plath: Lärmwirkungen: Gehör, Gesundheit, Leistung
BAuA-Schriftenreihe Gesundheitsschutz 4.
Germany BAuA 2004.
3-88261-434-X
10 Auflage

Einfluss beruflicher Lärm- und Vibrationsbelastung auf die
Beschwerdenhäufigkeit
Metz-A-M; Meister-A (1984)
Zeitschrift: Arbeitsmedizin-Information, Band 11 (1984) NR. 1, S. 14-17
Einführung in die wichtigsten Grundlagen der Akustik
I. VEIT.– Germany Vogel Würzburg 1996.
Extraaurale Wirkung von Erdbaumaschinenlärm unterschiedlicher
Tonhaltigkeit isoliert und in Kombination mit Ganzkörperschwingung
(Abschlussbericht) (Report: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin
Schust-M; Seidel-H; Seidel-H; u. a. (1997)
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Katalog lärmmindernder Maßnahmen in der Fertigung – Metallverarbeitung
H. Horns, R. Wettschurek.– Germany NW Verlag 1989.
ISBN: 3-88-341-909-8
Fa 17
Kombinationswirkung von Sinus-Ganzkörperschwingungen und
Lärm verschiedener Bandbreite und Intensität auf die vorübergehende
Hörschwellenverschiebung beim Menschen
Manninen-O (1983) (Zeitschrift: International archives of occupational and
environmental health
Band 51 (1983) Nr. 3, S. 273-288)
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Komplexe physische und psychische Reaktion des Organismus auf
Erdbaumaschinen-Lärm unterschiedlicher psychoakustischer Charakteristik
isoliert und in Kombination mit arbeitsplatztypischer stochastischer
Ganzkörperschwingung
Projektnummer: F 5113 BAuA (geplantes Ende 31.12.2003)
Kreislaufveränderungen und Hörschwellenverschiebungen bei Männern unter
einer komplexen Exposition gegenüber Lärm, Ganzkörperschwingungen,
Temperaturen und einer psychischen Belastung durch Konkurrenzsituation
(International archives of occupational and environmental health,
Manninen-O (1985) HerzBand 56 (1985), Nr. 4, S. 251-274)
Kriterien für die betriebliche Lärmprognose – Berechnung des
Schalldruckpegels in Arbeitsräumen
W. Probst.– Germany NW Verlag 1999.
ISBN 3-89701-341-X
Fb 841

Germany Erich Schmidt, Berlin 2003.–
ISBN 3-503-0747-08
Präventive Arbeitsschutzstrukturen für Klein- und Mittelbetriebe am Beispiel
Lärmminderung und Ergonomie
C. Barth, W. Hamacher, R. Stoll.– Germany NW Verlag 2001.
3-89701-658-3
Fb 916
Schwerhörig durch Arbeitslärm – Hörbeispiele Die Welt mit den Ohren eines
Schwerhörigen erleben. Audio-CD verdeutlicht Lärmschwerhörigkeit und ihre
Folgen
BAuA.– Germany BAuA 1999.
Website: www.baua.de/news/archiv/pm_99/pm106_99.htm
Taschenbuch der technischen: Akustik
G. Müller ; M. Möser.– Germany Springer Verlag, Berlin 2003.–
354041242-5
3. und erw. Auflage

Lärm am Arbeitsplatz in der Metall-Industrie/ Germany HVBG.
BGI 688

Technischer und organisatorischer Lärmschutz In: BGIA-Handbuch Sicherheit

Lärm, Impulslärm und andere physikalische Faktoren: Kombinierte Wirkung
auf das Hörvermögen
Pekkarinen-J (1995)
(Zeitschrift: Occupational medicine, Band 10 (1995) Nr. 3, S. 545-559)

und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
E. Christ.– Germany Hrsg.: Berufsgenossenschaftliches Institut für
Arbeitsschutz, Sankt Augustin. Erich Schmidt, Bielefeld LoseblattAusgaben 36. 1999.–
Lfg. XII

Lärm und Vibrationen am Arbeitsplatz Messtechnisches : Taschenbuch für den
Betriebspraktiker
Germany IfaA 2000.
Lärmarm konstruieren XVIII – Systematische Zusammenstellung
maschinenakustischer Konstruktionsbeispiele
P. Dietz, F. Gummersbach.– Germany NW Verlag 2000.
ISBN 3-87901525-0
Fb 883
Lärmminderung am Arbeitsplatz (IV) – Beispielsammlung
U.J. Kurze et al..– Germany NW Verlag 1992.–
ISBN: 3-88-314-703-6
Fa 14
Lärmmessung im Arbeitsschutz (Lärm Teil 2)
G. Neugebauer : B. Morys.– Germany Verlag Technick & Information 2003.–
Lärmschutz an Maschine und Arbeitsplatz: Vorschriften, technische Regeln,
Gefährdungsbeurteilung (Rw 30)
W. Parthey, H. Lazarus, P. Kurtz.– Germany NW Verlag 2001.
Occupational exposure to noise: evaluation, prevention and control
World Health Organization. Germany Berenice Goeltzer, Colin H. Hansen
and Gustav A. Sehrndt 2001.
ISBN 3-89701-721-0 (only in English)
0 Dezibel + 0 Dezibel = 3 Dezibel
Jürgen H. Maue.

EIRE (Ireland)
Guidelines to the Noise Regulations
UK HSA 1990.– 8
Website: www.hsa.ie/publisher/storefront/product_detail.jsp?dir_
itemID=55

EESTI (Estonia)
EλλΑΔΑ (Greece)
ESPAÑA (Spain)
Confort acústico: el ruido en oficinas
Ana Hernández Calleja.– Spain INSHT.
Website: www.mtas.es/insht/ntp/ntp_503.htm
Conocimiento, evaluación y control del ruido/ Pedro Miguel Lanas
Ugarteburu; Asociación para la Prevención de Accidentes (APA).– Spain
APA 2000.– 176 p.
ISBN: 84-95270-21-8
El ruido en el ambiente laboral Monografía nº 2/ Instituto de Seguridad y
Salud laboral de la Región de Murcia (ISSL).– Spain ISSL.– 125 p.
Website: www.carm.es/issl
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Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los
equipos de protección individual
INSHT.– Spain INSHT .– 52 p.

Bruit : synthèse des données réglementaires
BARBARA J.J.– France Techniques de l’ingénieur. 2002.– 16 p.
Environnement G 2790 + Doc G 2790

Evaluación de la exposición al ruido: Determinación de niveles representativos
Antonio Gil Fisa ; Pablo Luna Mendaza.– Spain INSHT.
Website: www.mtas.es/insht/ntp/ntp_270.htm

Bruit : Prévention, maîtrise et contrôle des nuisances sonores
France Journal Officiel 34852. 470 p.
Brochure 1383

Hipoacusia laboral por exposición a ruido: Evaluación clínica y diagnóstico
Eduardo Gaynés Palou, Asunción Goñi González.– Spain INSHT.
Website: www.mtas.es/insht/ntp/ntp_287.htm

Décibels en sourdine VIDEO
INRS.– France INRS 1990.
VM 0273 - 80,5

Protocolos de vigilancia sanitaria específica ruido
Comisión de Salud Publica Consejo Ínter-territorial del Sistema Nacional
de Salud.– Spain Ministerio de Sanidad y Consumo 2000.
ISBN: 84-7670-578-6
NIPO: 351-00-020-X
Depósito Legal: M-50330-2000

Effet du bruit sur l’homme
J. Jouhaneau. - France Techniques de l’ingénieur. 2001.– 15 p.
Environnement G 2790 + Doc G 2720

Régimen jurídico del ruido: una perspectiva integral y comparada
Arana García, Estanislao; Torres López, María Asunción.– Spain Comares
2004.– 560
ISBN: 84-844-4895-9
Estudios de Derecho Administrativo, núm. 14
Régimen Jurídico de la Contaminación Acústica Con comentarios a la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
Antonio Cano Murcia.– Spain Editorial Aranzadi, 12435 0.– 1242
ISBN: 84-9767-355-7
Ruido industrial y urbano Paraninfo/ Manuel Rejano de la Rosa.– Spain
2000.– 240 p.
Website: www.frigorista.com
Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos
Neus Moreno Sáenz, Francisco Marqués Marqués, Mª Dolores Solé Gómez,
José Luis Moliné Marco.– Spain INSHT.
Website: www.mtas.es/insht/ntp/ntp_193.htm
Ruido y estrés ambiental
Clara Martimportugués Goyenechea.– Spain Ediciones Aljibe .–
7,5 http://www.80mundos.com/familia.asp?IDFAMILIA=3511

Entre les oreilles, la vie, VIDEO
INRS.– France INRS 2000.
VS 0289 / DV 0289 - 48
Etude du niveau d’exposition sonore quotidienne des salariés dans quatre
activités : travaux de plasturgie, travaux sur machines à bois en atelier, ventre
de matériels Hi Fi, vidéo, son, collecte des ordures ménagères (ripeur éboueur)
Groupe ergonomie du département Action scientifique en médecine du
travail (ASMT) du CISME.
France Docis ; Centre interservice de santé et de médecine du travail en
entreprise (CISME) 1999.– 155 p.
ASTM 18 / 1999
Inutile de crier - VIDEO
INRS.– France INRS 1987.
VS 0185 - 48
Le bon usage du silencieux pour la réduction du bruit : Machines, installations,
véhicules Senlis, 21-22 mai 1996 recueil de conférences
France Centre technique des industries mécaniques (CETIM) 1997.– 260 p.
Le bruit: Passeport santé
France Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole 2000.– 17 p.
Le bruit : évaluation du risque
Comité technique régional du textile, 14 juin 1995
R. Jayat.– France CRAM Nord Picardie 1995.– 5 p.

Videoterminales: evaluación ambiental
Paulino Domingo de la Osa.– Spain INSHT.
Website: www.mtas.es/insht/ntp/ntp_196.htm

Le diagnostic vibro-acoustique ; une étape étape fondamentale de la
réduction à la source du bruit des machines
INRS.– France INRS 1998.
ND 2082

FRANCE

Les équipements de protection individuelle de l’ouïe
INRS.– France INRS 2001.
ED 868

Acoustique appliquée – aide mémoire
Marcel Val.– France L’Usine Nouvelle – Dunod 2002
Acoustique industrielle et aéroacoustique
Serge Léwy.– France Hermès 2001

L’oreille cassée: CD-ROM
Centre Régional d’Imagerie Cellulaire.
France Centre Régional d’Imagerie Cellulaire 2002.

Agents ototoxiques et exposition au bruit
INRS.– France INRS 2001.
TF 103

L’oreille interactive: CD-ROM
Pôle de compétence Bruit.
France DDASS Savoie 1996.
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Manuel d’acoustique fondamentale
Michel Bruneau.– France Hermès 1998
Matériaux acoustiques pour l’industrie
X. Carniel, B. Corlay, M. Bockhof.
France CETIM, 2003.

I rapporti di valutazione del Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro:
dalla valutazione alla bonifica
P. Nataletti, A.Pieroni, R.Sisto, M.Nesti
Italy Regione Emilia-Romagna - Az. USL
ISPESL - AIA-Gaa 1999.

Mediacoustic: CD-ROM
01dB Company.– France 01dB Company.

Il rumore negli ambienti di vita e di lavoro
S. Curcuruto; P. Nataletti; O. Nicolini.
Italy EPC Libri 2001.

Méthodologie et réduction du bruit en milieu professionnel : Environnement
G 2760
J.M. Mondot; A.M. Ondet.
France Techniques de l’ingénieur. 2000.– 12 p.

La misure dell’esposizione al rumore in agricoltura contenuti, interpretazione
et applicazione del D.Lgs 277/91
CONAMA.– Italy CONAMA 1999.– 82 p.
Volumetto per i tecnici agricoli

Panorama des normes d’acoustique industrielle élaborées dans le cadre de la
nouvelle approche
INRS.– France INRS 1996.
ND 2018
Réduire le bruit dans l’entreprise

Linee Guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro
Gruppo di Lavoro nazionale per la predisposizione di procedure operative
standardizzate per la valutazione del rischio da rumore e vibrazioni in
ambienti di lavoro
ISPESL.– Italy ISPESL 2003.– 102
Aggiornate al 1 aprile 2003

INRS.– France INRS 1997
ED 808

Website: www.ispesl.it/linee_guida/fattore_di_rischio/
lineeguidarumore.pdf

Réussir un encoffrement acoustique
INRS.– France INRS 2003.
ED 107

Linee Guida per l’applicazione dell’art.41 del Decreto Legislativo 277/91
ISPESL.– Italy ISPESL
Website: www.asl.bergamo.it

Tintamarre: Trois spots sur le bruit. VS 0220, 1994 VIDEO
INRS.– France INRS 1994.
VS 0220 - 48
Traitement acoustique des locaux de travail
INRS.– France INRS 1997.–
ED68 & ED69
Vibrations, propagation, diffusion
M.Soutif
France Dunod 1970
Vos gueules les décibels !. – VIDEO
INRS.– France INRS 1990.
VS 0229 - 48

ITALIA (Italy)
Attuazione della valutazione del rischio rumore nei cantieri temporanei o
mobili
P. Nataletti ; A. Callegari ; O. Nicolini.– Italy ISPESL 1998.
Fogli di informazione ISPESL n.1
Dal rumore ai rischi fisici: valutazione, prevenzione e bonifica in ambiente
di lavoro; rischio ex art. 40 D.Lgs.277/91: un bilancio indicativo dei primi
cinque anni di applicazione e proposta normativa” in “Atti del Congresso
Nazionale AIDII”, Faenza 1997
F. MERLUZZI.– Italy Regione Emilia-Romagna - Az. USL ISPESL 1998.

Manuale di acustica
R.Spagnolo.– Italy UTET, Torino 2001.–
Rumore: rischi e prevenzione: Protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione durante il lavoro
R.Dubini.– Italy IPSOA 1999.
“ISL-Igiene & Sicurezza del Lavoro” n.5
Rumore e vibrazioni Linee guida per la corretta applicazione della legislazione
negli ambienti di lavoro
O. Nicolini; P. Nataletti ; A. Peretti
Italy Regione Emilia-Romagna - Az. USL
ISPESL - AIA-Gaa 1999.
Rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione, onde elettromagnetiche Valutazione, prevenzione e bonifica negli ambienti di lavoro
O. Nicolini; P. Nataletti ; A. Peretti; D. Ferrari.
Italy Regione Emilia-Romagna - Az. USL
ISPESL - INAIL 2002.

LATVIJA (Latvia)
Ar darba vides troksni saistîto risku novçrtçðanas un novçrðanas vadlînijas
Valsts darba inspekcijâ.– Latvia Valsts darba inspekcijâ 2003.– 47

LIETUVA (Lithuania)
LUXEMBOURG
159

приложения

MAGYARORSZAG (Hungary)

SUOMI (Finland)

MALTA

SVERIGE (Sweden)

NEDERLAND (Netherlands)

För utbildning och praktisk bullerdämpning (CD Rom)
Prevent, Art. Nr 772; ISBN: 91-7522-919-6

ÖSTERREICH (Austria)
Gehörschützer
Sicherheitsinformation der AUVA.– Austria AUVA .– 13 p.
HUB - M 700 - 0502 Aktualisierte Auflage
Gesetzliche Bestimmungen für Lärmbetriebe
Sicherheitsinformation der AUVA. Austria AUVA 24
M 019 Sicherheit Kompakt
Lärm Gefahren ermitteln & beseitigen
Sicherheitsinformation der AUVA.– Austria AUVA .– 9 p.

Fight the Noise : examples of methods and solutions within companies and
institutions in Sweden/ The Sweddish Work Environment Fund.– Sweden
The Sweddish Work Environment Fund 1990.
Farligt buller i jordbruket/ Kurt Öberg, Claes Jonsson, Olle Norén.–
Sweden JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 2003.– 40 p.
JTI-rapport, Lantbruk & Industri, 317
Farligt buller i jordbruket - Enkätundersökning och Pilotstudie för
bullermätning Citera oss gärna, men ange källan
Kurt Öberg - Claes Jonsson - Olle Norén.
Sweden JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 2003.
ISSN: 1401-4963

HUB E 8 1103 Auflage EVALUIERUNG

POLSKA (Poland)
Dźwięk i jego percepcja: Aspekty fizyczne i psychoakustyczne
E. Ozimek
Poland PWN Poznań 2002.–

Noise, Analysis and solutions (CD english and swedish/)
PREVENT.– Sweden PREVENT.
SEK 295
Buller och bullerbekämpning
Arbetsmiljöverket, best. nr H3
ISBN 91-7464-414-9
http://www.av.se/webbshop/produktlista.asp?kID=9&skID=51

Metody aktywnej redukcji hałasu
Z. Engel, G. Makarewicz, L. Morzynski, W. Zawieska.
Poland CIOP-PIB 2001.

UNITED KINGDOM

Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem
Z. Engel
Poland PWN Warszawa 2001.–

Acoustics and Noise Control
B J Smith, R J Peters and S Owen.
UK Longman 1995

Ocena ryzyka zawodowego Podstawy metodyczne
Poland CIOP-PIB 2004.

Acoustics for You
J Prout, and G Bienvenue
UK Robert E. Krieger Publishing Co 1990

Percepcja dźwięku przy prawidłowym i uszkodzonym funkcjonowaniu ucha
wewnętrznego
J. Zera.
Poland CIOP-PIB 2001.
Zasady użytkowania ochronników słuchu na hałaśliwych stanowiskach pracy
E. Kotarbinska.
Poland CIOP-PIB 2001

PORTUGAL
SLOVENIJA (Slovenia)
SLOVENSKÁ REPUBLIKA (Slovakia)
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A Guide to Exposure to Noise in the Entertainment Industry
HSA.– UK HSA .– 8 p.
http://www.hsa.ie/publisher/storefront/product_detail.jsp?dir_
itemID=14
Controlling noise at Work. The Control of Noise at Work Regulations 2005.
Guidance on Regulations L108
ISBN 0 7176 6164 4 - HSE 2005 Available from HSE Books.
Engineering Noise Control Theory and Practice (Second Edition)
DA Bies & C H Hansen.
UK E and FN Spon 1996.
Foundations of Engineering Acoustics
F Fahy
UK Academic Press 2000
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Fundamentals of Acoustics
L Kinsler, A Frey, A Coppens, and J Sanders
UK Wiley 1999

Dangers du bruit pour l’ouïe à l’emplacement de travail
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents SUVA
Switzerland SUVA 1997.

Noise at Work: Guidance for employers on the Control of Noise at Work
Regulations 2005
Leaflet INDG362(rev1)
ISBN 0 7176 6165 2 – HSE 2005 Available from HSE Books.

Engineering Noise Control
D.A.Bies & C.H. Hansen.- 1998.

Noise Control in Industry
Sound Research Laboratories.
UK E and FN Spon.

Industrielle Raumakustik
W. Lips.
Switzerland Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
(SUVA) 1989.

Perceptual consequences of cochlear damage
B.C.J. Moore.
UK OXFORD 1995.

Musique et troubles de l’ouïe : 13ème édition
SUVA.
Switzerland SUVA 2001.– 15 p.
84001.f.

Proposal for new Control of Noise at Work.
Regulations implementing the Physical agents (Noise) Directive (2003/10/EC)
Consultative document 2004.
CD196 C50 04/04

The role of otoacoustic emission in screening and evaluation of noise
damage
”Am. J. Ind. Med.” n°37 (1): 112 – 120
D. Prasher; W. Sulkowski.– 2000.

Website: www.hse.gov.uk/condocs/
Protect your hearing or lose it!
Pocket card (INDG363(rev1))
ISBN 0 7176 6166 0 - HSE 2005 – available from HSE books.
Sound solutions: Techniques to reduce noise at work
HSE Books.
UK HSE Books 1995.
ISBN 0717607917
Woods Practical Guide to Noise Control
Ian Sharland.
UK Wood Acoustics, 1979.

други страни извън ес
CANADA
Réduire le bruit en milieu de travail
Canada CSST 2002.
DC 300-304

SWITZERLAND
Call centres – A measurement headache
Institute of Acoustics Publication.– Institute of Acoustics Publication 2003.
no. 1178
Chemical exposure as a risk factor for hearing loss
T. Morata.– Journal of the Occupational and Environmental Medicine 2003.
45, 675 – 682

USA
An Introduction to psychology of hearin
B.C.J. Moore
Academic Press 2003
Handbook of Noise Control
C.M.Harris
USA Mc Graw-Hill 1979
Handbook of Acoustical Measurements and Noise Contro
Third Edition - Acoustical Society of America
USA C Harris 1998
Noise and hearing conseservation manual
American Industrial Hygiene Association. – USA
E Berger, W Ward, J Morrill, L Royster - 1986
Noise and Vibration Control
L.L. Beranek.
USA Institute of Noise Control Engineering, 1998.
Noise and Vibration Control
Institute of Noise Control Engineering.
USA Leo Beranek 1988.
Sound and Hearing
S. S. Stevens, F. Warshofsky
Life Science Library 1972
The Noise Manual, Fifth Edition
American Industrial Hygiene Association.– USA
E Berger, L Royster, J Royster, D Driscoll, and M Layne, 2000.
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международни институции
Световна здравна организация (СЗО)
Професионална експозиция на шум: оценка, превенция и контрол
Световна здравна организация/ федерален институт за
професионална безопасност и здраве
B Goelzer, C Hansen, G Sehrndt 2001.
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Concawe
Фактори, потенциално засягащи слуха на работниците
от петролодобивната промишленост
P. Hoet; M. Grosjean; C. Somaruga — Група за здравен
мениджмънт към CONCAWE (Conservation of Clean Air and
Water in Europe) — Съхраняване на чист въздух и вода
в Европа
CONCAWE – Брюксел 2005 година.
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интернет страници за шума

BELGIQUE / BELGIË (Belgium)

европейски съюз

Institut pour la prévention, la protection et le bien-être au travail
PREVENT. ( BE )
http://www.prevent.be

Интернет страница на Генерална дирекция „Трудова заетост,
социални въпроси и равни възможности“ Отдел „Здраве, безопасност
и хигиена при работа“:
http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/index_en.htm
Интернет страница на Генерална дирекция „Предприятия и
промишленост“:
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/ppe/index.htm
Интернет страница на Европейска агенция за безопасност и здраве
при работа (ЕС):
http://osha.europa.eu/

Le Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail. (BE )
http://www.meta.fgov.be/
Comité national d’action pour la sécurité et l’hygiène dans la construction
CNAC (BE)
http://www.cnac.be
Institut National de Recherche sur les conditions de travail INRCT (BE)
http://www.inrct.be

ČESKÁ REPUBLIKA (Czech Republic)
Интернет страница за статистики и диаграми:
http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/statistics_
en.htm
Интернет страница на EUR-LEX (ЕС):
http://eur-lex.europa.eu/
Интернет страница за документи и публикации:
http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/docs_en.htm
Интернет страница за трудови злополуки и свързани с работата
здравословни проблеми:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/
publication?p_product_code=KS-BP-02-002-3A
Интернет страница за данни за трудови злополуки и професионални
заболявания:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/health_
and_safety_at_work/database
Интернет страница за трудови злополуки в ЕС през периода 1998—
1999 г.:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/
publication?p_product_code=KS-NK-01-016
Интернет страница за свързани с работата здравословни проблеми в
ЕС за периода 1998—1999 г.:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/
publication?p_product_code=KS-NK-01-017
Интернет страница на Европейското акустично дружество (ЕС):
http://www.eaa-fenestra.org/
Интернет страница за проблеми със слуха Hear-it (ЕС):
http://www.hear-it.org

Výzkumný ústav bezpečnosti práce - VUVB (CZ)
http://www.vubp.cz
Centrum hygieny prace e memoci z povolani (CZ)
http://www.szu.cz/chpnp/
Centrum informaci a vzdelavani ochrany prace - CIVOP (CZ)
http://www.civop.cz
Statni zdravotni ustav - SZU (CZ)
http://www.szu.cz
Statni zdravotni ustav/Centrum pracovniho lekarstvi
http://www.szu.cz
Vyzkumny ustav bezpecnosti práce
http://www.vubp.cz
Oborovy portal bezpecnosti a ochrany zdravi při praci
http://www.bozpinfo.cz
Ceska akusticka spolecnost
http://www.czakustika.cz

ΚΥΠΡΟΣ (Cyprus)
DANMARK (Denmark)
Arbejdstilsynet. (DK)
http://www.arbejdstilsynet.dk/
Arbejdsulykker. (DK)
http://www.arbejdsulykker.dk/
Arbejdsmiljoinstituttet - AMI (DK)
http://www.ami.dk
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DEUTSCHLAND (Germany)
Aktion „Schluss mit Lärm!“
www.schluss-mit-laerm.de
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). (DE)
http://www.baua.de
BürgerportalArbeitsschutz NRW. (DE)
http://www.arbeitsschutz.nrw.de/
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG). ( DE )
http://www.hvbg.de/
http://www.bg-laerm.de
Informationen der Bundesländer
http://lasi.osha.de/de/gfx/index.php
http://bb.osha.de/de/gfx/good_practice/gefaehrdungskategorien.php
Jugend will sicher leben (DE )
http://www.jugend-will-sich-erleben.de/

Recursos sindicales de CC.OO. - ISTAS (ES )
http://www.istas.net/sl/rs/cuers.htm
Unión General de Trabajadores (UGT). (ES)
http://www.ugt.es/

FRANCE
Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS). (France)
http://www.inrs.fr
Société Française d’acoustique. (France)
http://www.sfa.asso.fr/
Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit. (France)
http://www.infobruit.org/
Audition Info. (France)
http://www.audition-info.org/

Berufsgenossenschaftliches Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin BGFA (DE)
http://www.bgfa.ruhr-uni-bochum.de

Association de prevention des traumatismes auditifs. (France)
http://audition-prevention.org/site/sommaire.html

Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz - BGIA (DE)
http://www.hvbg.de/d/bia/index.html

Agence National pour l’Amélioration des Conditions de Travail - ANACT (FR)
http://www.anact.fr

EIRE (Ireland)

Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics - OPPBTP (FR)
http://www.oppbtp.fr

Health and Safety Authority (HSA). ( IR )
http://www.hsa.ie

ITALIA (Italy)

EESTI (Estonia)

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro. (ISPESL) ( IT)
http://www.ispesl.it

EλλΑΔΑ (Greece)

Associazione Italiana fra Addeti alla Sicurezza - AIAS (IT)
http://www.aias-sicurezza.it

Elliniko Institoyto Yghienis Kai Asfaleias Tis Erghasias - ELINYAE (GR)
http://www.elinyae.gr

ESPAÑA (Spain)
Instituto Nacional De Seguridad E Higiene En El Trabajo (INSHT). ( ES )
http://www.mtas.es/insht/

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL (IT)
http://www.inail.it

LATVIJA (Latvia)
LIETUVA (Lithuania)

Instituto de Acústica (ES)
http://www.ia.csic.es/index.htm
http://www.ruidos.org/

SODRA (LT)
http://www.sodra.lt

Asociacion de Mutuas de Accidentes de Trabajo - AMAT (ES)
http://www.amat.es

LUXEMBOURG

Asociacion para la prevencion de accidentes - APA (ES)
http://www.apa.es

Association d’Assurance contre les Accidents - AAA (LUX)
http://www.aaa.lu
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MAGYARORSZAG (Hungary)

SUOMI (Finland)

Munkavedelmi Kutatasi Kozalapitvany - MKK (HU)
http://www.mkk.org.hu

Työterveyslaitos (Finnish Institute of Occupational Health, FIOH) (FI)
http://www.occuphealth.fi/
http://www.ttl.fi

MALTA
NETHERLAND (Nederlands)
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten - NCVB (NL)
http://www.beroepsziekten.nl
TNO Arbeid (NL)
http://www.nia.tno.nl
http://www.tno.nl

ÖSTERREICH (Austria)
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA). ( Austria ):
http://www.auva.or.at
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA). ( Austria )
http://www.bmwa.gv.at/

POLSKA (Poland)
Centralny Instytut Ochrony Pracy (Central Institute for Labour Protection
– National Research Institute )- CIOP (PL)
http://www.ciop.pl

PORTUGAL
Centro Nacional de protecçao contra os riscos profissionais - CNPRP (PT)
http://www.seg-social.pt
Instituto para Segurança, Higiene e Saùde no Trabalho - ISHST (PT)
http://www.idict.gov.pt
Instituto Superior Tecnico - IST (PT)
http://www.ist.utl.pt

SLOVENIJA (Slovenia)
Zavod Republike Lovenije za Varstvo pri delu - ZVD (SI)
http://www.zvd.si

SVERIGE (Sweden)
Arbetslivsinstitutet - NIWL (SE)
http://www.niwl.se
http://www.arbetslivsinstitutet.se
Arbetsmiljöverket – SWEDISH WORK ENVIRONMENT AUTHORITY (SE)
http://www.av.se

UNITED KINGDOM
Health and Safety Executive (HSE). (UK)
http://www.hse.gov.uk
Health and Safety Laboratory HSL (UK)
http://www.hsl.gov.uk
Health and Safety Executive - Northern Ireland. (UK)
http://www.hseni.gov.uk/
RNID ( UK)
http://www.rnid.org.uk/
Office of Public Sector Information (OPSI) ( UK )
http://www.opsi.gov.uk/
Centre for Occupational and Environmental Health (University of
Manchester)
http://www.coeh.man.ac.uk/teaching_learning/resources/nihl.php
Department for Trade and Industry – Noise emission standards for
outdoor machinery
http://www.dti.gov.uk/strd/outdoors.html
TUC. (UK)
http://www.tuc.org.uk/
Association of Noise Consultants
http://www.association-of-noise-consultants-co-uk
Faculty of Occupational Medicine
http://www.facoccmed.ac.uk

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (Slovakia)
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други страни извън ес
SWITZERLAND
Schweizerische Unfallversicherunganstalt - SUVA (CH)
http://www.suva.ch
Cercle Bruit (CH)
http://www.cerclebruit.ch/

МЕжДУНАрОДНИ ИНСТИТУцИИ

http://www.itcilo.org/pub/page_main.php?VersionID=
2&ContentTypeID=84
Интернет страница на Световната здравна организация (СЗО)
http://www.who.int/en/
Интернет страница за бърза информация по шум и вибрации
http://www.noisenet.org/
Интернет страница на организацията Audition-info.org
www.audition-info.org
Интернет страница на Световната здравна организация —
регионално бюро за Европа — Програма „шум и здраве“
www.euro.who.int/Noise

Интернет страници на Международната организация на труда
http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/public/english/publication.htm
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Интернет страница на организацията за опазване на чистия въздух и
вода в Европа — Concawe
http://www.concawe.org/Content/Default.asp?PageID=3
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приложение III
ЕКСПЕрТИ, АНГАжИрАНИ В ПОДГОТОВКАТА
НА НАСТОящОТО ръКОВОДСТВО
Ad-Hoc работна група „ръководство за шума“

Mr Mario ALVINO (Chairman)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Via Fornovo 8
IT - 00192 ROMA
Tel.: +39 (06) 36 75 42 91
Fax : +39 (06) 36 75 48 86
E-mail: Malvino@welfare.gov.it
Mr Sven BERGTRÖM
LANDSORGANISATIONEN
Barnhusgatan 18
S - 105 53 STOCKHOLM
Tel.: +46 (08) 79 62 654
Fax : +46 (08) 79 62 549
Email: Sven.Bergostrom@lo.se
Ms Mirjam CORONEL-TIMMERMANS
Coordinator
ARBO CONVENANT ORKESTEN
Sarphatikade 13
NL- 1017 WV AMSTERDAM
Tel: + 31 (020) 6277952
Fax: + 31 (020) 4226913
Email: mcoronel@orkestengehoor.nl
Mrv Thomas DAYAN
Fédération Internationale des Musiciens
Secrétaire général adjoint
21 bis, rue Victor Massé
F – 75009 PARIS
Tel: + 33 (0) 145 263 123
Fax: +33 (0) 145 263 157
E-mail: thomas.dayan@fim-musicians.com
Mr Ignacio DE PABLOS
PSA PEUGEOT CITROËN
Avenida De Citroën s/n
E - 36210 VIGO
Tel.: +34 (986) 21 59 58
Fax : +34 (986) 21 60 76
E-mail: ignacio.depablos@mpsa.com

Mr Angel CARCOBA
CC.OO. CONFEDERACION SINDICAL DE COMISIONES
OBRERAS
C/. Fernández Hoz 12
E - 28010 MADRID
Tel.: +34 (91) 70 28 067
Fax : +34 (91) 31 04 804
Email: acarcoba@ccoo.es
Ms Pauline DALBY
BRITISH MUSICIANS’ UNION
Health and Safety Officer
60/62 Clapham Road
UK- LONDON SW9 OJJ
Tel: + 44 20 7840 5516
Fax: + 44 20 75829805
Email: pd1@musiciansunion.org.uk
Ms Anita DEBAERE
Director
PEARLE
Saintctelettesquare, 19/6
B – 1000 BRUSSELS
Tel: + 32 (02) 203 62 96
Fax: + 32 (02) 201 17 27
Email: pearle@vdponline.be
Mr Frank GAMBELLI
UNION DES INDUSTRIES ET METIERS
DE LA METALLURGIE
56, avenue de Wagram
FR - 75854 PARIS cedex 17
Tel.: +33 611 01 59 50
Fax : +33 (01) 40542013
E-mail: fgambelli@uimm.com
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Dr Christoph HECKER
SÜDDEUTSCHE METALL
BERUFSGENOSSENSCHAFT
Wilhelm-Theodor- Römheld-Str. 15
D - 55130 MAINZ
Tel.: +49 (61) 31 80 23 01
Fax : +49 (61) 31 80 25 54
E-mail: christoph.hecker@smbg.de

Mr Bob KONING
VNO-NCW
Postbus 93002
12 Bezuidenhoutseweg
NL-2509 AA DEN HAAG
Tel.: +31 (70) 34 90 349
Fax : +31 (70) 34 90 300
E-mail : koning@vno-ncw.nl

Mr Giovanni MONTI
AMMA
Via Vela 17
IT – 10128 TORINO
Tel.: +39 (011) 57 18 210
Fax : +39 (011) 57 18 217
E-mail: monti@amma.it

Mr Gedimas MOZURA
LITHUANIAN LABOUR FEDERATION
Gelvonu 68 – 52
LT - 07141 VILNIUS
Tel.: +370 (5) 27 80 298
Fax : +370 (5) 23 12 029
Email: g.mozura@vpb.lt

Mr Dariusz PUTO
CENTRAL INSTITUTE FOR
LABOUR PROTECTION –
National Research Institute
Czerniakowska 16
PL - WARSAW
Tel.: +48 (504) 16 01 05
Email: putek@ciop.pl

Mr Marc SAPIR
ETUI-REHS
Bd du Roi Albert II, 5 bte 5
B – 1210 BRUXELLES
Tel.: +32 (2) 224.05.55
Fax : +32 (2) 224.05.61
Email: msapir@etuc.org

Mr Lothar SCHMIDT
BAYER INDUSTRY SERVICES GmbH & Co. OHG
Gebäude H1, Raum 511
DE- 51368 LEVERKUSEN
Tel.: +49 (0) 214 30 57 579
Fax : +49 (0)214 30 61 131
Email: lothar.schmidt.ls@bayerindustry.de
Mr Roger SUTTON
Research Officier
General Federation of Trade Unions
Educational Trust (GFTU)
Central House, Upper Woburn Place
UK – LONDON WC1H 0HY
Tel: +44 (20) 7387 2578
E-mail : roger@gftu.org.uk
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Mr Hans SCHUTT
Contacttorgan van Nederlandese Orkesten
Herengracht, 174
NL – BR AMSTERDAM
Tel: 31 (20) 620 90 00
Fax: 31 (20) 421 65 85
E-mail: hans@vnt.nl
Mr Peter ZATKOVIC
REGIONAL PUBLIC HEALTH OFFICE
Ruzinovska 8
SK- 820 09 BRATISLAVA
Tel.: +421 (2) 48 28 11 15
Email: peter.zatkovic@szuba.sk
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P.Canetto (INRS)
INRS
Avenue de Bourgogne
B.P. n° 27
F - 54501 VANDOEUVRE Cedex
Tel.: +33 (3) 83 50 98 44
Fax : +33 (83) 50 20 93
E-mail : pierre.canetto@inrs.fr

Mr Angel FUENTE MARTIN
DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
Unit EMPL F/4 “Health, Safety and Hygiene at Work”
Jean MONNET building
Office EUFO 2/2176
L – 2920 LUXEMBOURG
Tel: (+352) 4301 32739
Fax: (+352) 4301 34259
E-mail: angel.fuente-martin@ec.europa.eu

Ms Marie-Amélie BUFFET
Project manager
EUROGIP
55 rue de la Fédération
F - 75015 PARIS
Tel: + 33 1 40 56 30 40
Fax: + 33 1 40 56 36 66
Email: buffet.eurogip@inrs.fr

DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
Unit „Health, Safety and Hygiene at Work”
e-mail: empl-f4-secretariat@ec.europa.eu
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Европейска комисия
незадължително ръководство за добра практика при прилагането на директива 2003/10/
ео „шум на работното място”
Люксембург: Службата за публикации на Европейския съюз
2009 г. — 169 стр. — 21 × 29,7 см
ISBN 978-92-79-11354-3
doi 10.2767/36760

This good practice guide explains how workers’ exposure to noise at work can be
reduced or avoided. Targeted at Member States, industries and other interested bodies, it describes how to follow Directive 2003/10/EC on the minimum safety and health
requirements regarding workers’ exposure to the risks arising from noise. In addition, a
specific chapter presents practical and specific provisions to help workers and employers in the music and entertainment sectors, where workers are particularly exposed to
very high noise levels.
Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на английски, френски и немски
език и е налична в електронен формат на всички официални езици на ЕС.

Как да получим публикации на Европейския съюз?
Платени публикации:
• чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• от близката книжарница, като посочите заглавието, името на издателя и/или ISBN номера;
• като се обърнете пряко към един от нашите разпространители. За да получите
координатите им, посетете следния адрес: http://bookshop.europa.eu или изпратете факс
на следния номер: +352 2929-42758.

Безплатни публикации:
• чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• от представителствата или делегациите на Европейската комисия. За да получите координатите им,
посетете следния адрес: http://ec.europa.eu/ или изпратете факс на следния номер: +352 2929-42758.

KE-81-08-222-BG-N

Можете да ги изтеглите от интернет или да се абонирате безплатно за тях на адрес:
http://ec.europa.eu/social/publications

Можете също така да се абонирате за безплатния бюлетин на Европейската
комисия „Социална Европа“ на адрес:
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Незадължително ръководство за добра практика при прилагането на Директива 2003/10/ЕО „Шум на работното място“

Вие се интересувате от публикациите на Генерална дирекция „Заетост,
социални въпроси и равни възможности“?

Незадължително ръководство за добра практика
при прилагането на Директива 2003/10/ЕО
„Шум на работното място“

http://ec.europa.eu/social/

ISBN 978-92-79-11354-3
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