
Лекція 6. Освітлення виробничих приміщень. 

Принципи створення та використання засобів захисту 

від шуму, інфразвуку та ультразвуку. 
 

6.1. Освітлення виробничих приміщень       1 

6.1.1. Розрахунок природного освітлення        1 

6.1.2. Розрахунок штучного освітлення        3 

6.1.3 Джерела штучного світла та освітлювальна арматура. Експлуатація  

освітлювальних установок          5 

6.2. Заходи та засоби захисту від шуму, інфра- та ультразвуку    7 

6.2.1. Захист від шуму          7 

6.2.2 Захист від  ультразвуку         12 

6.2.3 Захист від інфразвуку          13 

 

Вивчення тем цієї лекції передбачає володіння матеріалом лекції 4 Конспекту 

лекцій з дисципліни «Основи охорони праці», яка вивчалась в рамках бакалаврату на 

інженерно-фізичному факультеті. У зв’язку з цим рекомендується перед початком 

вивчення матеріалу даної лекції повторити матеріал баклаврського курсу. 

 

6.1. Освітлення виробничих приміщень 
 

6.1.1. Розрахунок природного освітлення 

Нагадаю, що для природного освітлення ДБН В.2.5-28-2006 встановлює нормативне 

значення коефіцієнта природної освітленості (КПО). 

Для приміщень промислових підприємств нормативні значення КПО встановлені в 

залежності від розряду зорової роботи, який визначається найменшим розміром об’єкта 

розрізнення в мм, та системи освітлення (бокове, верхнє чи комбіноване). Встановлено вісім 

розрядів зорової роботи: І, II,…, VIII (таблиця 1 ДБН В.2.5-28-2006). КПО для розрядів І, ІІ, 

ІІІ в разі використання лише природного освітлення не нормується. У виробничих 

приміщеннях із зоровою роботою І … ІІІ розрядів слід використовувати суміщене 

освітлення. 

Для приміщень житлових, громадських і адміністративно побутових споруд 

значення норм КПО встановлені в залежності від характеристики зорової роботи, яка 

визначається найменшим або еквівалентним розміром об’єкта розрізнення в мм, розряду 

зорової роботи (А,Б,…З), підрозряду зорової роботи, який визначається відносною 

тривалістю зорової роботи в напрямку зору на робочу поверхню, %, а також системи 

освітлення (таблиця 2 ДБН В.2.5-28-2006). 

При системі бокового освітлення нормуються мінімальні значення КПО, при 

системах верхнього та комбінованого природного освітлення нормуються середні значення 

КПО. 

Нормовані значення КПО для будівель, що розташовані в різних регіонах України 

слід визначати за формулою: 

eN = eн·mN,                  (6.1) 

де ен – значення КПО за таблицями 1;2 ДБН В.2.5-28-2006; 

 mN – коефіцієнт світлового клімату за таблицею 4 ДБН В.2.5-28-2006; 



 N – номер групи забезпеченості природним світлом за таблицею 4 ДБН В.2.5-

28-2006.  

Значення mN залежить від типу світлових прорізів (бокових у зовнішніх стінах, 

ліхтарів різних типів), а також від орієнтування світлових прорізів відносно сторін горизонту 

та району розташування підприємства (Автономна республіка Крим, Одеська обл. або решта 

території України). 

Розрахункові значення КПО слід округляти до десятих долей. 

При верхньому та комбінованому освітленні для виробничих та громадських 

будівель, нормується нерівномірність природного освітлення 3:1. 

Нормоване значення КПО при роботі з візуальними дисплейними терміналами усіх 

типів вітчизняного та зарубіжного виробництва на основі електронно-променевих трубок, що 

використовуються в ЕОМ колективного використання та персональних ЕОМ має становити 

не нижче 1,5% згідно з ДСанПіН 3.3.2.007-98 або ДНАОП 0.00-1.31-99. 

При проектуванні природного освітлення враховують, що освітленість всередині 

приміщення залежить від світла, яке створюється небом і безпосередньо потрапляє на робочу 

поверхню, а також світла, яке відбивається від поверхонь всередині приміщення та 

прилеглих будівель. 

Попередній розрахунок природного освітлення полягає у визначенні площі 

світлових отворів, що мають забезпечити в приміщенні нормативні значення КПО. При 

боковому освітленні розрахунок проводиться за формулою: 

100 (Sв/Sп)=(ен·kз·ηв·kбуд)/(τзаг·r),                      (6.2) 

де  Sв, Sп – площі вікон і підлоги у приміщенні; 

 ен – нормативний коефіцієнт природного освітлення; 

 kз – коефіцієнт запасу, враховує зниження світлопропускання вікон і 

середовища у приміщенні, kз = 1,2…1,5; 

 ηв – світлова характеристика вікон, залежить від відношення розмірів 

приміщення у (довжини до глибини та глибини до висоти від рівня робочої поверхні до 

верхнього краю вікна), ηв = 6,5…66,0; 

 kбуд – коефіцієнт, що враховує затінення вікон будівлями, які розташовані 

напроти (залежить від відношення відстані між будівлями до висоти карнизу протилежного 

будинку над підвіконником вікна будинку, що розглядається), kбуд = 1,0…1,7;  

 tзаг – загальний коефіцієнт світлопропускання, τзаг =τ1
.
τ2

.
τ3

.
τ4

.
τ5, де  

 τ1 – коефіцієнт світлопропускання матеріалу, τ1 = 0,5…0,9;  

 τ2 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у віконній рамі, τ2 = 0,1…0,8;  

 τ3 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у несучих конструкціях (при 

боковому освітленні τ3= 1,0); 

 τ4 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у сонцезахисних пристроях, τ4 = 0,6 

– 1;  

 τ5–коефіцієнт, що враховує втрати світла у захисній сітці, яка встановлюється 

під ліхтарями, τ5 = 0,9; 

 

 

 

 



 r -коефіцієнт, що враховує підвищення КПО при боковому освітленні завдяки 

світлу, яке відбивається від поверхонь приміщення та прилеглих будівель, r = 1,0…10. 

Розрахунок природного освітлення у приміщеннях, які експлуатуються здійснюється 

за графіком А.М. Данилюка графоаналітичним методом, який приводиться у ДБН В.2.5-28-

2006. 

 

6.1.2. Розрахунок штучного освітлення 

Як і в попередньому параграфі нагадаю, що при штучному освітленні нормативною 

величиною є абсолютне значення освітленості, яке залежить від характеристики зорової 

праці та системи освітлення (загальне, комбіноване). Всього визначено вісім розрядів зорової 

роботи (в залежності від розміру об'єкта розпізнавання), в свою чергу розряди (I … V) 

містять чотири підрозряди (а, б, в, г) в залежності від контрасту між об'єктом і фоном та 

характеристики фона (коефіцієнта відбиття). Найбільша нормована освітленість складає 5000 

лк (розряд І а), а найменша 20 лк (розряд VIII г).  

Розрахунок освітлювальної системи може бути виконано різними способами, які 

базуються на двох основних методах розрахунку: за світловим потоком і точковий. Найбільш 

розповсюджений в проектній практиці розрахунок за методом коефіцієнта використання 

потоку світла. Цей метод використовується для розрахунку загального рівномірного 

освітлення і дає змогу визначити світловий потік джерел світла, необхідний для створення 

нормованого освітлення розрахункової горизонтальної площини. Цим методом враховується 

прямий та відбитий (від стелі, стін та підлоги) потік світла. 

Потік світла F, який повинні випромінювати лампи в кожному світильнику, 

визначають за формулою: 

F = E
.
k

.
S

.
z/(N

.
η

.
γ),     (6.3) 

де Е – нормована мінімальна освітленість, лк; 

 k – коефіцієнт запасу (приймають в межах від 1,2 до 2,0 в залежності від вмісту 

пилу в повітрі, типу джерела світла і розрахункових строків очищення світильників 2…18 

раз на рік); 

 S – площа, що освітлюється, м
2
; 

 Z = Еср/Емін – коефіцієнт, що характеризує нерівномірність освітлення (Еср, Емін 

середня та мінімальна освітленість), приймають таким, що дорівнює 1,0 при розрахунку на 

середню освітленість чи для відбитого освітлення, 1,15 – для ламп розжарювання і ДРЛ, 1,1 

для ліній, що світяться, виконаних світильниками з люмінесцентними лампами; 

 N – кількість світильників, передбачена ще до розрахунку відповідно до 

найвигіднішого  співвідношення L:h; 

η коефіцієнт використання випромінюваного світильниками потоку світла на 

розрахунковій площині (визначають за довідковими таблицями залежно від типу 

світильника, коефіцієнтів відбиття підлоги, стін, стелі та індексу приміщення і який 

розраховується за формулою і = А
.
В/(h

.
(А+В)), тут А і В розміри приміщення в плані, м; 

 h – розрахункова висота підвісу світильника над робочою поверхнею, м); 

 γ- коефіцієнт затінення (може вводитись для приміщень з фіксованим 

розташуванням працівників і приймається таким, що дорівнює 0,8). 

Обчислений за формулою розрахунковий потік світла лампи (або світильника з 

кількома лампами) порівнюють зі стандартним на джерело світла і приймають найближче 



значення. У практиці світлотехнічних розрахунків допускається відхилення потоку світла 

вибраної лампи від розрахункового у межах від –10 до +20%. 

Різновидом методу коефіцієнта використання потоку світла є метод питомої 

потужності, який іноді називають методом ват. Питома потужність – це відношення 

потужності системи освітлення приміщення до площі його підлоги. Цей метод застосовують 

тільки для орієнтовних розрахунків. Він дає змогу визначити потужність кожної лампи Р 

(Вт) для створення нормованого освітлення: 

P=ω
.
S/N      (6.4) 

де ω – питома потужність лампи, Вт/м
2
; 

 S – площа приміщення, м
2
; 

 N – кількість ламп системи освітлення. 

Значення питомої потужності знаходять за спеціальними таблицями залежно від 

нормованої освітленості, площі приміщення, висоти підвісу і типів світильників, що 

використовуються, а також коефіцієнта запасу. 

Точковий метод дає найбільш правильні результати і використовується для 

розрахунку локалізованого та місцевого освітлення, а також освітлення негоризонтальних 

площин та великих територій. Він дає змогу визначити освітленість в будь-якій точці від 

будь-якого числа освітлювальних приладів. До недоліків методу слід віднести важкість 

урахування відбитих складових потоку світла. 

Розрахункове рівняння точкового методу має вигляд: 

Е А=ІА cos α/r
2
     (6.5) 

де ЕА – освітленість горизонтальної площини у даній точці А, лк; 

 ІA – сила світла в напрямі точки А, кд (значення сили світла знаходять за 

кривими світлорозподілу даного освітлювального приладу); 

 α – кут між нормаллю до робочої площини і напрямом вектора сили світла в 

точку А; 

 r – відстань від світильника до розрахункової точки А, м. 

Для зручності розрахунків, особливо на ЕОМ, рівняння може бути перетворено. 

Приймаючи r = h/cosα (де h розрахункова висота підвісу світильника, м) та вводячи 

коефіцієнт запасу k, маємо: 

EA = (IA
.
cos

3
α)/(k

.
h

2
)                      (6.6) 

У тому випадку, коли розрахункова точка А міститься на будь-якій негоризонтальній 

площині, освітленість її Ен можна знайти з рівняння  

Ен = ЕА
.
ψ, де ψ перехідний коефіцієнт, що визначається за спеціальними 

номограмами. 

При розрахунках освітлення, що утворюється кількома світильниками, підраховують 

освітленість в даній точці від кожного з цих пристроїв і кінцеві результати додають. 

Різновидом точкового методу розрахунку є метод ізолюкс (ізолюкс – це крива, що 

являє собою геометричне місце точок даної площини з однаковими освітленостями). У 

цьому випадку точковим методом розраховують освітленість у горизонтальній площині від 

одного світильника чи компактної їх групи. Отримують сімейство ізолюкс, виконаних у 

масштабі, в якому накреслена та чи інша територія, яка підлягає освітленню. Ізолюкси при 

проектуванні накладають на план таким чином, щоб вони заповнили всю територію. Цей 

прийом дає змогу графічно розрахувати не тільки освітленість, а й координати місць 

встановлення опор світильників. 

  



6.1.3 Джерела штучного світла та освітлювальна арматура. Експлуатація 

освітлювальних установок 

Як джерела штучного світла найчастіше використовуються лампи розжарювання та 

газорозрядні лампи. Раціональне штучне освітлення повинно забезпечувати нормальні умови 

для праці при дозволеній, з господарської точки зору, витраті коштів, матеріалів та 

електроенергії. 

Лампи розжарювання відносяться до теплових джерел світла, в котрих світіння виникає 

шляхом нагрівання нитки розжарення до високих температур. Нитка – вольфрам (тугоплавкий 

матеріал). 

Ці лампи дають безперервний спектр випромінювання з переважанням жовто-червоних 

променів в порівнянні з природним світлом. 

По конструкції лампи розжарювання бувають вакуумні, газонаповнені, біспіральні і т.д. 

бувають також дзеркальні лампи, які водночас є і лампами-світильниками. 

Лампи розжарювання прості і надійні в експлуатації, мають велику градацію по 

потужності, не потребують пускової апаратури. 

Разом з цим для цих ламп властиві недоліки. Низька світловіддача (до 15 - 20 лм/Вт), 

низький строк служби до 1000год, переважання жовто-червоного випромінювання в спектрі, 

викривлення сприйняття кольору. 

Більш високий коефіцієнт світловіддачі і строк служби мають лампи йодно-

вольфрамового циклу (пари йоду при 250 - 1200˚С створюють з вольфрамом, що осів на колбі, 

йодистий вольфрам, який випаровується і, потрапляючи в зону нитки розжарювання, 

розкладається на І та W, при цьому W осідає на нитці при t 1400˚С, пари йоду вертаються до 

колби лампи і цикл переходу W з колби лампи на спіраль повторюється). 

З огляду на вказані недоліки, використання ламп розжарювання на виробництві 

обмежене, що в першу чергу пов’язане з низьким ККД. Такі лампи використовують переважно 

для місцевого освітлення. 

Найбільше використання в промисловості в теперішній час знаходять газорозрядні 

лампи, які бувають високого та низького тиску. 

Лампи низького тиску – люмінесцентні. Скляна трубка всередині вкрита люмінофором. 

Колба наповнена дозованою кількістю ртуті та інертним газом при тиску біля 400 Па. З обох 

кінців трубки – електроди. Під дією напруги, що прикладається, (від 30 до 110В в залежності від 

типу), в парах ртуті виникає електричний розряд, який супроводжується випромінюванням 

(електролюмінісценція). Це випромінювання впливає на люмінофор, перетворюється на світлове 

випромінювання  (фотолюмінісценція). В залежності від складу люмінофору люмінесцентні 

лампи дають різний спектр (колір). Промисловість виробляє лампи  (ЛД) – денного, (ЛДЦ) – 

найбільш близькі до природного світла, (ЛБ) – білого кольору ЛТБ і ЛХБ – (тепло – і холодно 

білого кольору). 

До газорозрядних ламп високого тиску (0,03…0,08 МПа) і надвисокого  (більше 0,08 

МПа) відносяться лампи ДРЛ (дугові ртутні люмінесцентні). Вони мають коефіцієнт 

світловіддачі 40 – 60 лм/Вт, строк служби кілька тисяч годин. Але в спектрі таких ламп 

переважають зелено-блакитні тони і яскравість світла не висока. Більш економічні лампи ДРІ (з 

добавкою йодидів металів). В них кращий спектр і більш високий коефіцієнт світловіддачі 80 

лм/Вт. Найбільш економічні ДНАТ – натрієві лампи. Строк служби 10000 годин, коефіцієнт 

світловіддачі 150 лм/Вт. Ці лампи часто використовують для зовнішнього освітлення. Трубчасті 

ксенонові лампи високого тиску ДКсТ, які мають потужність від 2 до 100 кВт у зв’язку з 

небезпекою ультрафіолетового опромінення працюючих в приміщенні використовують лише 



для зовнішнього освітлення. Лампи в колбі з легованого кварцу (ДКсТЛ) призначені для 

використання в приміщеннях, розташованих на півночі, для УФ опромінення. 

Основною перевагою газорозрядних ламп є економічність. Світлова віддача цих ламп 

коливається в межах 30 – 80лм/Вт (для ДНаТ – 150лм/Вт), що в 3 – 4 рази перевищує світлову 

віддачу ламп розжарювання. Строк служби доходить до 10000 годин. 

Люмінесцентні лампи мають також багато гігієнічних переваг. З їх допомогою легше 

створювати рівномірне освітлення, спектр випромінювання деяких з них (ЛДЦ) наближається до 

природного. Переваги люмінесцентних ламп особливо відчуваються при рівнях освітленості 

вище 100 – 150лк. 

Недоліками газорозрядних ламп є пульсації світлового потоку, складність схеми 

вмикання, шум дроселів, залежність від температури навколишнього середовища. 

Люмінесцентні лампи не можуть використовуватись при низьких температурах. Усі 

газорозрядні лампи чутливі до зниження напруги мережі живлення (при зниженні напруги на 

10% відбувається нестійке горіння і є можливість згаснути).  

Потрібно мати на увазі, що нижня межа зорового комфорту для газорозрядних ламп 

набагато вище ніж для ламп розжарювання (40 – 50лк) і складає 400 – 500лк для ламп ЛД. Це 

пояснюється звичкою до високої освітленості при природному світлі і лампи люмінесцентні, 

спектр яких наближується до денного, повинні забезпечувати близький до природного рівень 

освітленості. Цей “сумерековий ефект” примушує висувати більш високий рівень вимог до 

освітленості, яка створюється люмінесцентними лампами. 

Особливо неприємні пульсації. Саме вони є причиною виникнення стробоскопічного 

ефекту, унаслідок якого підвищується ризик і вірогідність травматизму. Для боротьби з 

пульсаціями застосовують спеціальні схеми вмикання газорозрядних ламп. 

Для загального освітлення виробничих приміщень і територій, як правило, 

використовуються газорозрядні лампи високого тиску. Джерела світла розміщуються в 

освітлюваній арматурі (світильник чи освітлюваний прилад). 

Освітлювальна арматура призначена для: 

- перерозподілу напрямку світлового потоку в бік робочої поверхні; 

- для захисту очей від блиску джерела світла; 

- для захисту ламп від механічних ушкоджень і забруднення; 

- для закріплення лампи і підведення електричного струму. 

Світильники поділяються по цілому ряду світлотехнічних і конструктивних 

характеристик. 

З точки зору перерозподілу світлового потоку розрізняють світильники прямого світла 

(в нижню напівсферу випромінюється не менш як 80% світлового потоку); переважно прямого 

світла (60-80%); розсіяного світла (в кожну півсферу 40-80%); переважно відбитого світла (60-

80% у верхню півсферу); відбитого світла (80% - верхню півсферу). 

Перерозподіл світлового потоку світильником призведе до певної втрати світлового 

потоку. Тому однією з важливих характеристик є ККД (відношення світлового потоку лампи, 

вміщеної до світильника до світлового потоку, що випромінює світильник). 

Велике значення для обмеження освітленості має кут α, який створюється відбивачем, а 

в світильниках з люмінесцентною лампою – планками грат для екранування. 

Світильники розрізняються за методом захисту від пилу (пилонезахищені і 

пилозахищені), води (водонезахищені крапле-, дощо-, бризко-, струєзахищені, герметичні). 

Для освітлення вибухонебезпечних приміщень випускають спеціальні світильники 

іскро-, вибухобезпечні і т.д. 



Для люмінесцентних ламп використовують, як правило, багатолампові світильники, в 

яких передебачені спеціальні схеми вмикання для зменшення пульсацій. 

Ретельний і регулярний догляд за устаткуванням природного та штучного освітлення 

має важливе значення для створення раціональних умов освітлення, а саме, забезпечення 

потрібних величин освітленості без додаткових витрат електроенергії. В пристроях з 

газорозрядними лампами необхідно слідкувати за належним станом схем вмикання та 

пускорегулюючих апаратів, про несправність яких свідчить значний шум дроселів та 

блимання світла. Терміни чищення світильників та віконного скла в залежності від рівня 

пилу та газів в повітряному середовищі передбачаються діючими нормами (для віконного 

скла від двох до чотирьох разів на рік; для світильників від чотирьох до дванадцяти раз на 

рік). Своєчасно повинна проводитися заміна несправних ламп та ламп, що відпрацювали 

робочий час. Після заміни ламп та чищення світильників необхідно перевіряти рівень 

освітленості в контрольних точках не рідше одного разу на рік. Фактично отримана освітле-

ність повинна бути більшою або дорівнювати нормативній освітленості з урахуванням 

коефіцієнта запасу. 

Для вимірювання рівнів освітленості на робочих поверхнях використовують 

люксметри (наприклад, Ю-116), які складаються з фотоелемента та увімкненого до нього 

міліамперметра. При надходженні світлового потоку на фотоелемент у колі приладу виникає 

фотострум, пропорційний світловому потоку, що падає. Шкала приладу градуюється в 

одиницях освітленості, люксах, що дає змогу за показаннями приладу оцінити освітленість 

поверхні. 

 

6.2. Заходи та засоби захисту від шуму, інфра- та ультразвуку 
 

6.2.1. Захист від шуму 

Питання боротьби із шумом потрібно починати вирішувати вже на етапі 

проектування підприємства, робочого місця, устаткування. Для цього, зазвичай,  

використовують організаційні, технічні та медично-профілактичні заходи. 

До організаційних заходів належать раціональне розташування виробничих ділянок, 

устаткування робочих місць, постійний контроль режиму праці та відпочинку працівників, 

обмеження у використанні обладнання та робочих місць, що не відповідають санітарно-

гігієнічним вимогам. 

Технічні заходи дають змогу зменшити вплив шуму на працівників і поділяються на 

заходи, що використовуються в джерелі виникнення (конструктивні та технологічні), на 

шляху розповсюдження (звукоізоляція, звукопоглинання, глушники шуму, звукоізоляційні 

укриття) та в зоні сприйняття (засоби колективного та індивідуального захисту). 

Захист від шуму необхідно забезпечувати, передусім, за рахунок використання  

шумобезпечнoї техніки, і тільки в разі неможливості вирішення цього питання таким чином, 

за рахунок використання заходів і засобів колективного та індивідуального захисту.  

Для зниження шуму необхідно використовувати конструктивні та технологічні 

методи зниження шуму у самому джерелі походження звуку. Надзвичайно ефективним 

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

технологій, наприклад, за допомогою заміни ударної взаємодії на безударну (заміна клепання 

зварюванням, кування – штампуванням, літерного методу друку – лазерним, тощо). Під час 

конструювання механічного обладнання, слід намагатися зменшити рівень коливань 

конструкції або її елементів. 



Для зниження шуму механічного походження у вузлах, в яких здійснюють ударні 

процеси, необхідно зменшувати сили збурення, та час контакту елементів, що взаємодіють 

між собою, збільшувати внутрішні втрати в коливальних системах, зменшувати площу 

випромінювання звуку та ін. Це можна досягти: 

- заміною зворотно - поступального переміщення обертовим; 

- підвищенням якості балансування обертових деталей; 

- підвищенням класу точності виготовлення деталей; 

- поліпшенням змащування; 

- заміною підшипників кочення на підшипники ковзання; 

- використовуванням негучних матеріалів (наприклад, пластмаси); 

- використовуванням вібродемпфувальних матеріалів (мастики); 

- здійснюванням віброізоляції машин від фундаменту; 

- використанням гнучких сполучень; 

- використанням зубчастих передач із спеціальним профілем або їx заміною на 

малошумні передачі (клиноремінну, гідравлічну). 

Джерелами аеродинамічного шуму можуть бути нестаціонарні явища у разі течії 

газів і рідин. Засобами боротьби з аеродинамічним шумом у джерелі його виникнення 

досягають: 

- зменшення швидкості руху газів; 

- згладжування гідроударних явищ за рахунок збільшення часу відкриття затворів; 

- зменшення вихорів у струменях за рахунок вибору профілів тіл, що обтікаються; 

- дроблення струменів за допомогою насадок; 

- використання ежекторів, що знижують випромінювання шуму на межі “струмінь 

– довкілля”. 

У гідродинамічних установках (насоси, турбіни) потрібно запобігати виникненню 

кавітації, яка викликає гідродинамічний шум. 

Можливе також зниження рівня суб’єктивного сприйняття шуму за рахунок зсуву 

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

ультразвукову зону. 

Джерелами електромагнітного шуму є механічні коливання електротехнічних 

пристроїв або їx частин, які збуджуються змінними магнітними та електричними полями. До 

методів боротьби з цим шумом належать:  

- застосування феромагнітних матеріалів з малою магнітострикцією; 

- зменшення щільності магнітних потоків у електричних машинах за рахунок; 

- належного вибору їx параметрів, добру затяжку пакетів пластин в осереддях 

трансформаторів, дроселів, якорів двигунів тощо;  

- косі пази для обмоток у статорах і роторах електричних машин, які зменшують 

імпульси сил взаємодії обмоток і розтягують ці імпульси в часі. 

Якщо рівень шуму у джерелі все-таки високий, застосовують методи зниження шуму 

на шляху розповсюдження, передусім метод ізоляції джерела шуму чи робочого місця. 

Для зниження звуку, що відбивається від поверхонь у середині приміщення, 

застосовують матеріали з високим рівнем поглинання звуку, тобто використовують так 

званий метод зниження шуму звукопоглинанням. 

Шум з приміщення, де розташовано джерело шуму, проникає через перегородку в 

сусіднє приміщення трьома напрямками: через перегородку, яка під впливом змінного тиску 

падаючої хвилі коливається, випромінюючи в сусіднє приміщення шум; безпосередньо по 

повітрю через щілини та отвори; завдяки вібрації, що утворюється в будівельних конструк-



ціях. У першому та другому випадку виникають звуки, які розповсюджуються по повітрю 

(повітряний шум). У третьому випадку енергія виникає і розповсюджується під час пружних 

коливань конструкцій (стіни, перекриття, трубопроводи), такі коливання називають ще 

структурними або ударними звуками. 

Звукову ізоляцію від повітряного шуму здійснюють за допомогою кожухів, екранів, 

перегородок. Звукоізолювальні перепони відбивають звукову хвилю і тим перешкоджають 

розповсюдженню шуму.  Вони  бувають одно- і та багатошарові. 

Звукоізоляція будь-якої конструкції (перепони, стіни, вікна, тощо) як фізична 

величина дорівнює ослабленню інтенсивності звуку під час проходження його через цю 

конструкцію: 

)/lg(10 ПРПАД JJR  ,                                     (6.7) 

де R – фізичне значення звукоізоляції конструкції, дБ; 

ПАДJ  – інтенсивність звукової хвилі, яка падає на конструкцію, дБ; 

ПРJ  – інтенсивність звукової хвилі, яка пройшла через конструкцію, дБ. 

Звукоізоляція одношарової перегородки без повітряних проміжків можна визначити 

за формулою: 

5,47lg20  GfR ,                                                    (6.8) 

де G – поверхнева маса, кг/м
2
;  

f – частота, Гц. 

3 формули 6.8 видно: звукоізолювальна здатність одношарової перегородки тим 

вища, що більша її маса та вища частота звуку. Варто зауважити, що ця формула придатна 

лише для орієнтовних розрахунків. Зазвичай, на низьких і високих частотах виникають 

резонансні явища, які знижують величину звукоізоляції.  

Підвищення звукоізоляції огородження за збереження незмінною його маси 

досягають: 

- застосуванням огороджень, які складаються з двох і більше прошарків, 

розділених повітряними проміжками або прошарком легкого волокнистого 

матеріалу; 

- зміною його жорсткості підвищенням внутрішнього тертя у конструкції завдяки 

використанню відповідного матеріалу огородження, або нанесенням 

вібродемпфувального шару, що дає змогу зменшити вплив резонансних коливань 

в конструкції. 

Зниження передачі звуку через перегородки здійснюють також: 

- ліквідацією усякого роду нещільностей і щілин, особливо в дверях і вікнах, а 

також у місцях з'єднання різних конструкцій (наприклад, примикання перекриття 

до стіни); 

- ущільненням притворів, подвійним і потрійним заскленням, влаштуванням 

тамбурів біля дверей тощо, тобто старанною звукоізоляцією «слабкої ланки» 

огороджень – вікон, дверей; 

- зменшенням непрямої передачі звуку (вибір відповідних будівельних 

конструкцій, встановленням пружних елементів та елементів, що поглинають 

вібрації на шляху передачі звуку, раціональним розташуванням конструкцій з 

малою та великою масою, шарнірною закладкою конструкцій замість жорсткої 

там, де це допустимо, тощо). 

Щоб захистити від шуму обслуговуючий персонал на виробничих ділянках з 

гучними технологічними процесами або з особливо гучним устаткуванням влаштовують 



спеціальні кабіни для спостереження і дистанційного керування. Їх виготовляють зі 

звичайних будівельних матеріалів у вигляді ізольованих приміщень, обладнаних 

вентиляцією, оглядовими вікнами, дверми з щільними притворами та віброізоляторами для 

запобігання проникнення в кабіни структурного шуму. Нерідко в кабінах стелю або частину  

стелі облицьовують звукопоглинальними матеріалами. Особливу увагу звертають на 

замазування щілин та отворів у місцях, де пролягають комунікації. 

Найбільш простим і дешевим засобом зниження шуму у виробничих приміщеннях є 

використання звукоізолювальних кожухів, які повністю закривають найбільш гучні агрегати. 

Суттєва перевага цього засобу – це можливість зниження шуму на відчутну величину. 

Кожухи можуть бути такими, що знімаються, або розбірними, мати оглядові вікна, 

функціонуючі дверцята та отвори для введення комунікацій. Виготовляють їx із сталі, 

дюралюмінію, фанери тощо. З внутрішнього боку кожухи необхідно облицьовувати 

звукопоглинальними матеріалами завтовшки 30 – 50 мм. 

Звyкoiзoлювальнa властивість огородження залежить від його розмірів, форми, 

розташування, матеріалу і може досягати 60 дБ. 

Звукоізоляцію від повітряного шуму забезпечують за допомогою звичайних 

будівельних матеріалів –  цегли, бетону та залізобетону, металу, фанери, плит із деревних 

стружок, скла тощо. 

Як звукоізолювальні матеріали, які застосовують у конструкціях перекриттів для 

зниження передачі структурного (ударного) звуку переважно в житлових і громадських 

будівлях, використовують мати та плити зі скляного  волокна, м’які плити з деревних 

стружок, картон, гуму, металеві пружини, утеплений лінолеум тощо. 

Якщо необхідно додатково знизити звукову енергію, що відбивається від внутрішніх 

поверхонь приміщення, використовують звукопоглинальні конструкції та матеріали. Це, 

зазвичай, конструкції, складені зі шпаристих матеріалів. У шпаринах таких матеріалів 

енергія звукових хвиль переходить у теплову енергію. Звукопоглинальні матеріали 

застосовують у вигляді облицювання внутрішніх  поверхонь приміщень або ж у вигляді 

самостійних конструкцій – штучних поглиначів, які підвішують до стелі (рис. 6.1). Як штучні 

поглиначі використовують також драпування, м’які крісла тощо. 

 

 
Рис. 6.1. Звукопоглинальні конструкції: 

а - облицювання огороджень приміщень; б - штучні поглиначі у вигляді кубів;  

в – штучні поглиначі у вигляді куліс; 

1 - звукопоглинальний матеріал; 2 - будівельна конструкція; 3 - перфорований металевий або 

вапняковий лист (на б і в перфорація не показана); 4 - захисний шар (склотканина); 5 - 

повітряний проміжок; 6 – каркас 



Поверхня звукопоглинального облицювання характеризується коефіцієнтом 

звукопоглинання α, який дорівнює відношенню інтенсивності поглинутого звуку до 

інтенсивності звуку, що падає на поверхню цього облицювання 

 

ПАДПОГЛ JJ /  .                                                  (6.9) 

Коефіцієнт звукопоглинання α залежить від виду матеріалу, його товщини, 

шпаристості, величини зерен або діаметра волокон, частоти та кута падіння звуку, розмірів 

конструкцій звукопоглинання, а також від наявності за шаром матеріалу повітряного зазору 

тощо. Для відкритого вікна α = 1. Коефіцієнти звукопоглинання матеріалів наведено в 

довідниках. 

Звукопоглинанням поверхні огородження А на визначеній частоті, м
2
, називають 

добуток площини огородження S на коефіцієнт її звукопоглинання α: 

 

А = α 
.
 S                   (6.10) 

 

Звукопоглинання приміщення складається із суми звукопоглинання  поверхонь  і 

звукопоглинання AJ штучних поглиначів. 

 
n m

jii ASA
1 1



,                                                   (6.11) 

де: n – кількість звукопоглинальних поверхонь;  

m – кількість штучних поглиначів; 

jA  – звукопоглинання штучного поглинача. 

Сталою В приміщення називають величину 

)1/(  ПРИМAB ,                                   (6.12) 

де:  – середній коефіцієнт звукопоглинання, який становить 

 


n

iПРИМ SА
1

/
.                    (6.13) 

 

Коефіцієнт зниження шуму звукопоглинальним облицюванням у децибелах 

визначають вдалині від джерела шуму у відбитому звуковому полі за формулою: 

 

)/lg(10 12 BBLобл 
,                (6.14) 

де: 12 , BB  – сталі приміщення відповідно до та після проведення акустичних заходів. 

 

Використання звукопоглинальних конструкцій може дати ефект зниження шуму на 

12…15 дБА поблизу цих конструкцій. Поблизу джерела шуму ефект зниження шуму не 

перевищує 2…5 дБА. Однак за рахунок зміни структури звукового поля знижуються 

дискомфортні акустичні умови і поліпшується слухова адаптація людини в приміщенні. 

Метод зниження шуму звукопоглинанням застосовують, якщо неможливо 

забезпечити нормальних акустичних умов методами зниження шуму в джерелі 

випромінювання та звукоізоляції. Цей метод доцільно застосовувати, якщо у приміщенні 



частка прямого та відбитого звуку майже дорівнюють один одному (дифузне акустичне поле) 

та є можливість облицювання звукопоглинальним матеріалом майже 60% поверхонь. 

Для зниження шуму газодинамічного обладнання найчастіше використовують 

глушники шуму. 

Глушники є обов’язковим складником установок з двигунами внутрішнього 

згоряння, газотурбінними і пневматичними двигунами, вентиляторних та компресорних 

установок, аеродинамічних пристроїв тощо. Розрізняють глушники із звукопоглинальним 

матеріалом (активні), які поглинають звукову енергію, та без звукопоглинального матеріалу 

(реактивні), які відбивають звукову енергію назад до джерела. Глушники з поглинальними 

матеріалами (трубчасті, пластинчасті, екранні) використовують у компресорних і 

вентиляційних установках. На високих частотах їx ефективність може досягати 10…25 дБ. 

Глушники без звукопоглинального матеріалу (з розширювальними камерами, резонансні) 

використовують переважно в поршневих машинах, пневматичних і ротаційних, двигунах 

внутрішнього згоряння. Ці конструкції настроюють на окремі частотні смуги, які мають 

найбільшу енергію випромінювання і ефект зниження шуму до 30 дБ. 

Використання засобів індивідуального захисту від шуму здійснюють у випадках, 

якщо інші (конструктивні та колективні) методи захисту не забезпечують допустимих рівнів 

звуку. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) дають змогу знизити рівні звукового тиску на 

7…45 дБ. Найчастіше використовують вкладишні ЗІЗ у вигляді тампонів, які встромляються 

у слуховий канал, та протишумові навушники, які закривають вушну раковину зовні, а також 

шоломи та каски. Наприклад, для зниження середніх і високочастотних шумів найдоцільніше 

використовувати навушники типу «Беруши» або типу «Грибок». 

 

6.2.2 Захист від  ультразвуку 

Згідно ДСН 3.3.6.037-99 (ГОСТ 12.1.001-83) ультразвуковий частотний діапазон 

поділяється на низькочастотний (від 1,12
.
10

4 
до 1,0

.
10

5
 Гц), коли ультразвукові коливання 

поширюються як повітряним, так і контактним шляхом, та високочастотний (від 1,0
.
10

5 
до 

1,0
.
10

9
 Гц), коли ультразвукові коливання поширюються лише контактним шляхом. В 

металургії ультразвук застосовується в процесах та обладнанні для контролю виробів. 

На організм людини ультразвук впливає, головним чином, при безпосередньому 

контакті з обладнанням що генерує ультразвук, а також через повітря. При дотриманні 

заходів безпеки робота з ультразвуком на стані здоров'я не позначається. Допустимі рівні 

звукового тиску ультразвуку нормовані ДСН 3.3.6.037-99 (таблиця 6.1). 

Таблиця 6.1 

Допустимі рівні тиску ультразвуку в 1/3 октавних смугах частот 

Середньогеометрична частота 1/3 октавних смуг, кГц 16 31,5 63та вище 

Допустимі рівні тиску, дБ 88 106 110 

 

Для зниження шкідливого впливу підвищених рівнів ультразвуку зменшують 

шкідливе випромінювання звукової енергії у джерелі, а також локалізують дію ультразвуку 

за допомогою конструктивних та планувальних рішень і здійснюють організаційно-

профілактичні заходи. Зменшення шкідливого випромінювання у джерелі може досягатися, 

наприклад, підвищенням номінальних робочих частот джерел ультразвуку та виключенням 

паразитного випромінювання звукової енергії. Для локалізації дії ультразвуку 

конструктивними та планувальними рішеннями використовують: звукоізолюючі кожухи, 

напівкожухи, екрани; окремі приміщення та кабіни, де розміщують ультразвукове 



обладнання; блокування, що відключає генератор ультразвуку у paзі порушення 

звукоізоляції; дистанційне керування; облицювання приміщень та кaбін звукопоглинальними 

матеріалами. Організаційно-профілактичні заходи включають інструктаж про характер дії 

підвищених рівнів ультразвуку та про засоби захисту від нього, а також організацію 

раціонального режиму праці та відпочинку. 

Для індивідуального захисту від ультразвуку, як правило, використовують подвійні 

рукавиці з повітряним прошарком, які частково відбивають ультразвук шаром повітря, а 

також протишуми, при захисті від ультразвуку, який поширюється повітряним шляхом.  

Вимоги щодо безпеки праці при використанні ультразвукового обладнання 

регламентуються ГОСТ 12.2.051-80 «ССБТ. Оборудование технологическое ультразвуковое. 

Требования безопасности». 

 

6.2.3 Захист від інфразвуку 

Завдяки дуже малому затуханню інфразвуку в повітрі, він поширюється на дуже 

значні відстані. Практично неможливо зупинити інфразвук за допомогою будівельних 

конструкцій на шляху його поширення. Неефективні також засоби індивідуального захисту. 

Дієвим засобом захисту є тільки зниження рівня інфразвуку в самому джерелі його 

випромінювання. Це внесення конструктивних змін в будову джерел, що дозволяє перейти з 

області інфразвукових коливань в область звукових, наприклад, за рахунок збільшення частот 

обертання валів до 20 та більше обертів на секунду; підвищення жорсткості конструкцій; 

усунення причин низькочастотних вібрацій та резонансних явищ; застосування звукоізоляції та 

звукопоглинання; зниження інтенсивності аеродинамічних процесів; зменшення швидкості 

витікання в атмосферу робочих тіл і т. ін.  

На виробництві коливання інфразвукових частот виникають під час роботи 

компресорів, двигунів внутрішнього згоряння, великих вентиляторів, руху локомотивів та 

автомобілів. В металургії джерелами інфразвуку є процеси плавки металу в доменних 

конверторних, мартенівських печах тощо. Допустимі piвнi тиску інфразвуку в октавних 

смугах наведені у таблиці 6.2. 

Таблиця 6.2 

Допустимі piвнi тиску інфразвуку в октавних смугах 

Допустимі рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах з середньо 

геометричними значеннями частот, Гц 

Загальний 

рівень 

звукового 

тиску, дБ  

2 4 8 16  

105 105 105 105 110 

 


