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ВСТУП 

 Завідомо відомо, що шум несприятливо впливає на організм людини. 

У робітників, які мають справу з гуркотливими машинами та механізмами, 

виникають стійкі порушення слуху, що нерідко призводить до професійних 

захворювань. Тривала дія шуму на організм людини призводить до розвит-

ку хронічної перевтоми, порушення терморегуляції, виникнення таких сим-

птомів як поганий сон, сонливість, порушення терморегуляції. Усе це може 

спричинити аварію на виробництві.  

 Шум впливає на систему травлення і кровообігу, серцево-судинну та 

ендокринну системи, нервову систему тощо. Шум не лише погіршує само-

почуття людини, а й знижує продуктивність праці на 10–15 %. У зв’язку з 

цим боротьба з ним має не лише санітарно-гігієнічне, а й велике техніко-

економічне значення. 

 Виробничий шум є одним з основних шкідливих факторів, який ви-

кликає професійну нейросенсорну приглухуватість у працівників різних 

професійних груп. У структурі професійних захворювань в Україні хвороби 

слуху займають третє місце – 14,9 % від загальної кількості діагнозів.  

Одними з потужних джерел шумового навантаження є підприємства 

машинобудівної галузі. 

Мета даних методичних вказівок –  придбання студентами навичок 

самостійного вирішення інженерної задачі: розробка акустичних засобів за-

хисту від шуму на виробництві, вибір оптимального варіанту; визначення 

ефективності заходів зниження рівня шуму на робочих місцях з урахуван-

ням характеристик джерел шуму та особливостей їх розташування в примі-

щенні тощо. 
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1.1 . ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Шум – нестійкі або випадкові акустичні коливання, що характеризу-

ються випадковою зміною амплітуди і частоти (ДСТУ 3515). 

Під шумом розуміють усі неприємні та небажані звуки (їх сукуп-

ність), які заважають нормально працювати, сприймати потрібні звуки, від-

почивати. 

Звук – це механічні коливання, які передаються від його джерела че-

рез пружне середовище; газ, повітря, рідину, тверді тіла. 

Шум виникає внаслідок пружних коливань як машини в цілому, так і 

окремих її деталей. Причини виникнення цих коливань – механічні, аероди-

намічні, гідродинамічні й електричні явища, що визначаються конструкцією 

та характером роботи машини, а також умовами експлуатації. 

Відповідно до цього розрізняють шуми:  

 механічного походження, який виникає внаслідок вібрації при роботі 

механізмів та устаткування, а також поодиноких чи періодичних ударів у 

з’єднаннях деталей та конструкцій;  

 аеродинамічного походження, який виникає при подачі газу чи повіт-

ря по трубопроводах, вентиляційних системах, або їх стравлюванні в атмо-

сферу;  

 гідродинамічного походження, який виникає внаслідок процесів, що 

проходять у рідинах (гідравлічні удари, кавітація, турбулентність потоку);  

 електромагнітного походження, який виникає внаслідок коливання еле-

ментів електромеханічних пристроїв під впливом змінних магнітних полів.  

Для зниження шуму у виробничих приміщеннях застосовують різні 

методи: 

  зменшення рівня шуму в джерелі його виникнення;  

  звукопоглинання і звукоізоляція; 

  установка глушників шуму;  

  раціональне розміщення обладнання;  

  застосування засобів індивідуального захисту. 

Найбільш ефективним є боротьба з шумом у джерелі його виникнен-

ня. Цей метод застосовується на стадії проектування шляхом створення но-

вих конструкцій, удосконалення технологічних процесів й експлуатаційних 

режимів роботи. 
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 Для зменшення механічного шуму необхідно своєчасно проводити 

ремонт обладнання, замінювати ударні процеси на безударні, ширше засто-

совувати примусове змазування тертьових поверхонь, балансування обер-

тових частин. 

Значне зниження шуму досягається при заміні підшипників кочення 

на підшипники ковзання (шум знижується на 15 дБА), зубчастих і ланцюго-

вих передач клинопасовими і зубчатопасовими передачами, металевих де-

талей – деталями з пластмас, використання мастильних матеріалів. 

Зниження аеродинамічного та гідродинамічного шуму можна досягти 

зменшенням швидкості руху  потоку повітря та рідин, що забезпечує їх ла-

мінарний режим течії, звукоізоляції і встановлення глушників.  

Електромагнітні шуми знижують конструктивними змінами в елект-

ричних машинах. 

Широке застосування одержали методи зниження шуму на шляху йо-

го розповсюдження за допомогою установки звукоізоляційних та звукопо-

глинальних  перешкод у вигляді екранів, перегородок, кожухів, кабін, обли-

цювання стін, стель, використання глушників та ін. 

Звукоізолюючими кожухами закривають найбільш шумні машини і 

механізми, локализуючи таким чином джерело шуму. Для машини, що виді-

ляє теплоту (електродвигуни, компресори тощо), кожухи забезпечують вен-

тиляційними пристроями з глушниками. Кожух повинен щільно закривати 

джерело шуму, але при цьому не з’єднуватися жорстко з механізмом, оскіль-

ки  це дає негативний ефект – кожух стає додатковим джерелом шуму. 

Екрани встановлюються між джерелом шуму і робочим місцем. Акус-

тичний ефект екрана базований на утворенні за ним області тіні, куди зву-

кові хвилі проникають лише частково. Ступінь проникнення залежить від 

співвідношення між розмірами екрана і довжиною хвилі: чим більше дов-

жина хвилі, тим менше при даних розмірах область тіні за екраном, а отже, 

менше зниження шуму. Тому екрани застосовують в основному для захисту 

від середньо-і високочастотного шуму, а при низьких частотах вони малое-

фективні, тому що за рахунок ефекту дифракції звук легко їх огинає. Важ-

лива також відстань від джерела шуму до екранованого робочого місця: чим 

вона менше, тим більше ефективність екрана. Екран виявляється ефектив-

ним тоді, коли відсутні хвилі, що його огинають, а також відбиті хвилі, тоб-

то або на відкритому повітрі, або в облицьованому приміщенні. 
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1.2. Розрахунки заходів зниження шуму на дільниці кокільного 

лиття 

1.2.1. Стисла характеристика шумової небезпеки робочих місць 

на  кокільній ділянці цеху кольорового лиття. 

Лиття в кокіль є прогресивним способом одержання виливків, що по-

лягає в багаторазовому використанні металевої форми – кокілю. 

При впровадженні лиття в металеві форми, у порівнянні з литтям в 

одноразові піщані форми, скорочуються процеси переробки, транспорту-

вання формувальних матеріалів, виготовлення й сушіння форм. 

Це дозволяє:  

1) визволити виробничі площі цеху, 

2) суттєво поліпшити санітарно-гігієнічні умови праці,  

3) знизити трудомісткість виготовлення виливків. 

Цех розташовується в окремому виробничому приміщенні, має три 

ділянки: лиття під тиском, штампування і кокільного лиття. 

Ділянка кокільного лиття відділена від іншої частини цеху капіталь-

ною стіною, в якій є двостулкові двері (ворота). Поруч з дверима на кокіль-

ній ділянці розташовується ізольований бокс з двома ваннами віброочистки 

дрібних деталей з алюмінієвого сплаву після відливання. 

Ванни відкритого типу. Під час операції очищення рівень звуку усе-

редині боксу досягає 115 дБА. Внутрішні розміри боксу – 5,8×7,0×3,8 м. 

Бокс має двостулкові вхідні двері (ворота). 

При закритих воротах боксу шум на ділянці кокільного лиття не пере-

вищує допустимих значень (рис. 1.1), але при відкритих дверях значно пе-

ревищує їх (рис. 1.2), тобто рівень звуку більше 80 дБА. 

Двері боксу розкриваються при виконанні операцій транспортування 

(на ручному візку), призначених для обробки і очищення деталей. Ця опе-

рація проводиться під час роботи ванн, коли оператор вільний від виконан-

ня їх завантаження і вивантаження. З боку робітників кокільної ділянки по-

стійно надходять скарги на високий рівень шуму. 

Структурний склад шуму в боксі і на найбільш шумонебезпечних ро-

бочих місцях ділянки наведено в табл. 1.1 та 1.2. 

При закритих воротах у капітальній стіні цеху шум від ванн віброочи-

стки на відокремлені стіною ділянки практично не проникає. 
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Рисунок 1.1 – Шумова карта при закритих дверях боксу віброочистки 

Штампувальна ділянка           Кокільна ділянка 
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Рисунок 1.2 – Шумова карта при розкритих дверях боксу віброочистки 

 

Штампувальна ділянка           Кокільна ділянка 
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Таблиця 1.1 – Рівні звукового тиску в октавних смугах всередині боксу 

віброочистки 

Положення 

точок замірів 

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах  

з середньогеометричними частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

На відстані      

1 м від ванни  

віброочистки 

81 85 92 95 98 105 108 105 98 

 

Таблиця 1.2 – Рівні звукового тиску в октавних смугах на найбільш 

шумонебезпечних робочих місцях кокільної ділянки 

Положення 

точок замірів 

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах  

з середньогеометричними частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

На відстані 

3–5 м від бо-

ксу віброочи-

стки 

78 80 90 92 98 90 88 85 78 

 

Таблиця 1.3 – Допустимі рівні звукового тиску за санітарними норма-

ми [1] 

Робочі місця 

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах  

з середньогеометричними частотами, Гц 

Рівень зву-

ку і еквіва-

лентні рівні 

звуку, дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Приміщення 

конструкторських 

бюро, розрахову-

вачів і т.п. 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

Приміщення уп-

равління, робочі 

кімнати 

93 73 70 63 58 55 52 50 49 60 

Постійні робочі 

місця у виробни-

чих приміщеннях 

та на території 

підприємств 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 
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1.2.2. Методика розрахунку звукоізоляції цегляної стіни [2]  

У середньому діапазоні частот (від fв до fс) звукоізоляція Rст, дБ, од-

ношарової плоскої стінки визначається за законом маси: 

                                                 Rст = 20lg(mf) – 47,5,                                  (1.1) 

де m – маса 1 м стінки, кг/м2;  f – частота, Гц. 

На більш високих і низьких частотах звукоізоляція приймається пос-

тійною. 

Частотну характеристику ізоляції повітряного шуму одношарової 

плоскої стінки поверхневою щільністю m = 100 – 1 000 кг/м2 з бетону, цег-

ли, керамічних блоків і тому подібних матеріалів рекомендується визначати 

графічним способом, зображуючи його за зразком ламаною лінією ABCD 

(рис. 1.3). 

Координати точки В (fв і Rв) слід визначати за графіком рис. 1.4,            

fв – залежно від товщини h, м, стіни (рис. 1.4, а) і Rв – залежно від поверхне-

вої густини m, кг/м2 (рис. 1.4, б). 

Побудову необхідно вести таким чином: з точки В вліво провести го-

ризонтальний відрізок АВ, а вправо – відрізок ВС з похилою 7,5 дБ на окта-

ву до точки С з ординатою Rс = 60 дБ, з точки С вправо провести горизон-

тальний відрізок СD. 

Варіанти завдань з урахуванням параметрів цегляної та бетонної сті-

ни, що можна застосовувати у якості звукоізоляції боксу віброочистки, на-

ведені у табл. 1.4. 

Для оцінки ефективності даного методу захисту від шуму розраховану 

(графічно) звукоізоляцію цегляної стіни порівнюють з потрібною величиною 

звукоізоляції, яку наближено (нехтуючи відбитим звуком) можна визначити 

як різницю рівнів звукового тиску на більш шумонебезпечному робочому мі-

сці ділянки кокільного лиття та допустимими значеннями за [1, 3]. 
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Таблиця 1.4 – Варіанти завдань 

№ 

з/п 

Види кладки Товщина звукоізо-

люючої стіни, м 

 Поверхнева густина 

матеріалу, кг/м2  

1. Цегляна стіна, що має 

об’ємну масу           

1 800 кг/м3, товщиною 

0,5 цегли 

0,12 

 

216 

2. Теж саме, товщиною      

1 цегла 

0,25 450 

3. Теж саме, товщиною 

1,5 цегли 

0,38   685 

4. Теж саме, товщиною     

2 цегли 

0,51 920 

5. Теж саме, товщиною 

2,5 цегли 

0,64 1150 

6. Бетонна стіна, що має 

об’ємну масу           

2 400 кг/м3 

0,07 168 

7. Теж саме 0,15 240 

8. Теж саме 0,20 480 

9. Теж саме 0,25 600 

10. Теж саме 0,30 720 
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Рисунок 1.3. – Частотна характеристика ізоляції повітряного шуму стінкою 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1.4 – Графіки для визначення координат точки В 
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Порівняння зручно вести, попередньо, записавши всі дані в таблицю 

за формою табл. 1.5 . 

Таблиця 1.5 – Ефективність звукоізоляції первинної стінки тамбура 

Середньогеометричні 

частоти октавних смуг, 

Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Рівні звукового тиску 

Lp на шумонебезпеч-

ному робочому місці, 

дБ  (див. табл. 1.2) 

         

Допустимі за ДСН 

3.3.6.037-99  рівні Ly, 

дБ  (див. табл.1.3) 

         

Потрібна величина 

звукоізоляції Lp – Ly, дБ 

         

Ізолююча здатність 

стінки, дБ 

         

Перевищення рівня 

звукового тиску над 

допустимим, дБ 

         

 

1.2.3. Методика розрахунку ефективності звукопоглинаючого об-

лицювання виробничого приміщення [2] 

При акустичних розрахунках звукопоглинання в приміщенні характе-

ризується величиною В, м2, так званою постійної приміщення. 

                                В = А / (1- ᾱ),                                ᾱ = А / Sогор,             (1.2) 

де А – еквівалентна площа поглинання, м2; ᾱ – середній коефіцієнт звукопо-

глинання. 

Постійна В має своє значення для кожної октавної смуги. Наближено 

постійну В1000 (для октави з f = 1000 Гц) для виробничого приміщення мож-

на визначити за формулою            

В1000 = V / 20, м3,               

де V – об’єм приміщення, м3.          

Для кожної октавної смуги 

В = μВ1000, 

де коефіцієнт μ (частотний множник) визначається за табл. 1.6. 
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Таблиця 1.6 – Значення коефіцієнта μ на середньогеометричних часто-

тах октавних смуг залежно від обсягу приміщення 

Об’єм 

приміщен-

ня V, м3 

Значення μ на середньогеометричних частотах октавних смуг, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

V < 200  

V=200-1000 

V > 1000 

0,82 0,8 0,7

5 

0,7 0,8 1 1,4 1,8 2,5 

0,67 0,65 0,6

2 

0,64 0,75 1 1,5 2,4 4,2 

0,5 0,5 0,5 0,55 0,7 1 1,6 3,0 6,0 

 

Маючи значення В, на підставі співвідношення (1.2) можна для кожної 

октавної смуги обчислити еквівалентну площу звукопоглинання А, м, і се-

редній коефіцієнт ᾱ звукопоглинання 

                           А = (В · Sогор) / (В + Sогор) = В / (В / Sогор + 1);                   (1.3) 

ᾱ = В / (В + Sогор), 

Величини зниження рівнів звукового тиску за октавними смугами, дБ, 

при акустичній обробці приміщення визначаються за формулою 

                                                 ΔL = 10 · lgB1 / B,                                         (1.4) 

де В – постійна приміщення до його акустичної обробки, м2; В1 – постійна 

приміщення після його акустичної обробки. 

Постійну В, м2, акустично обробленого приміщення визначають за 

формулою 

                                          В1 = (А1 + ΔА) / ((1 – ᾱ1)),                                   (1.5) 

де А1 = ᾱ (Sогор – Sобл) – еквівалентна площа звукопоглинання поверхнями, 

зайнятими звукопоглинальним облицюванням; Sогор – сумарна площа підло-

ги, стелі, стін; Sобл – площа облицювання; ᾱ1 – середній коефіцієнт погли-

нання акустично обробленого приміщення 

                         ᾱ1 = (А1 + ΔА) / Sогор,               ΔА = αобл × Sобл.                   (1.6) 

Значення αобл. вибираються за табл. 1.9. 

Внутрішні розміри приміщення боксу віброочистки – 5,85×7,0×3,8 м. 

Варіанти завдань для розрахунку ефективності звукопоглинаючого 

облицювання наведені у таблиці 1.7. 

Розрахунок ефективності (визначення ΔL) звукопоглинаючого обли-

цювання після вибору площі Sобл і матеріалу (αобл) облицювання зручно 
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оформляти у вигляді табл. 1.8, де наведені результати розрахунків для при-

міщення з відмінними геометричними розмірами. 

Таблиця 1.7. Варіанти завдань для розрахунку ефективності звукопо-

глинаючого облицювання 

№ Поверхня облицювання Матеріал облицювання 

1. Стеля  Прошивні мінераловатні мати 

2. Стіни Прошивні мінераловатні мати 

3. Стеля та стіни Прошивні мінераловатні мати 

4. Стеля  Мати з супертонкого базальтового волокна 

5. Стіни Мати з супертонкого базальтового волокна 

6. Стеля та стіни Мати з супертонкого базальтового волокна 

7. Стеля  Повсть (товщина 30 мм) 

8. Стіни Повсть (товщина 30 мм) 

9. Стеля та стіни Повсть (товщина 30 мм) 

10. Стеля та дві стіни Повсть (товщина 30 мм) 

 

Таблиця 1.8 – Алгоритм розрахунку облицювання 

 

Величини 

Оди-

ниця 

виміру 

Середньогеометрична частота октавних смуг, Гц 

 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

В1000 = V / 20      

(приклад) 

м2 – – – – – 4,4 – – – 

μ (див. табл.1.6) – 0,82 0,8 0,75 0,7 0,8 1,0 1,4 1,8 2,5 

В = µ × В1000 м2  3,5 5,3 3,1 3,5 4,4 6,2 7,9 11,0 

Sогор  (приклад) м2  190 190 190 190 190 190 190 190 

ᾱ = В/(В + Sогор) 

(1.3) 

–  0,018 0,017 0,016 0,018 0,023 0,032 0,040 0,055 

αобл 

(див. табл. 1.10) 

(приклад) 

–  0,1 0,27 0,76 0,90 0,86 0,92 0,87 0,87 

Sобл.  (приклад) м2  41 41 41 41 41 41 41 41 
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 Продовження таблиці 1.8 

ΔА = ᾱ обл. × Sобл 

(1.6) 

м2  4,1 11,1 31,2 36,9 35,3 37,7 35,7 35,7 

А1 = ᾱ (Sогор – Sобл) 

(1.5) 

м2  2,7 2,5 2,4 2,7 3,4 4,8 6,0 8,2 

А1 + ΔА м2  6,8 18,6 33,6 50,6 38,7 42,5 41,7 43,9 

ᾱ1 = (А1 + ΔА)/Sогор 

(1.6) 

–  0,03

6 

0,072 0,17

7 

0,20

8 

0,20

4 

0,224 0,220 0,251 

B1 = (А1+ΔА)/ 

/(1–ᾱ1) (1.6) 

м2  7,1 14,7 40,8 50,0 48,5 54,8 53,5 57,1 

ΔL = 10lg В1/В дБ  3,1 6,5 11,2 11,8 10,8 9,5 8,3 7,2 

 

1.2.4. Методика розрахунку звукоізоляції кожуха [4] 

Зниження рівня звукового тиску Rк, дБ, у приміщенні за рахунок пос-

тановки звукоізолюючого кожуха на джерело шуму визначається за форму-

лою 

                                             Rк = Rст + 10 lg αобл,                                     (1.7) 

де Rст визначається за формулою (1.1); αобл – коефіцієнт звукопоглинання 

матеріалу облицювання. 

При розрахунку за формулою (1.1) значення поверхонь щільності, 

кг/м2, для листів сталі різної товщини приймаємо згідно з табл. 1.9: 

 

Таблиця 1.9 – Характеристика звукоізолюючого кожуха 

№ Товщина листа 

сталі δ, мм 

Маса, m, 

кг/м2 

Матеріал прошивки 

1. 1 7,8 Прошивні мінераловатні мати 

2. 2 15,6 Прошивні мінераловатні мати 

3. 3 23,4 Прошивні мінераловатні мати 

4. 1 7,8 Мати з супертонкого базальтового волокна 

5. 2 15,6 Мати з супертонкого базальтового волокна 

6. 3 23,4 Мати з супертонкого базальтового волокна 

7. 1 7,8 Повсть (товщина 30 мм) 

8. 2 15,6 Повсть (товщина 30 мм) 

9. 3 23,4 Повсть (товщина 30 мм) 

10. 2,5 19,5 Повсть (товщина 30 мм) 
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Значення коефіцієнта звукопоглинання для облицювання з різних ма-

теріалів наведені в табл. 1.10. 

Таблиця 1.10 – Значення αобл для різних матеріалів 

Звукопоглинальний 

матеріал 

Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1. Прошивні міне-

раловатні мати 

– 0,11 0,35 0,75 1,0 0,95 0,90 0,92 0,95 

2. Мати з супертон-

кого базальтового 

волокна 

– 0,05 0,26 1,0 1,0 1,0 0,94 0,77 0,82 

3. Повсть (товщина    

30 мм) 

– 0,05 0,10 0,25 0,50 0,50 0,6 0,65 0,70 

4. Плити «Силак-

пор» 

– 0,25 0,45 0,72 0,60 0,80 1,0 1,0 0,95 

Визначення ефективності звукоізолюючого кожуха на кожну з ванн 

віброочистки зручно оформити у вигляді табл. 1.11. 

 

Таблиця 1.11– Ефективність звукоізолюючого кожуха 

Показники Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Рівні звукового тиску в бо-

ксі до установлення кожу-

хів, дБ (див. табл. 1.1) 

         

Рівні звукового тиску на 

шумонебезпечному робо-

чому місці, дБ    (див. 

табл.1.2) 

         

Rст, дБ  (1.1)           

αобл    (див. табл. 1.9) –         

Ефективність кожуха Rк, дБ   

(1.7) 

         

Очікувані рівні звукового 

тиску в боксі після установ-

лення кожухів, дБ 

         

Очікувані рівні звукового 

тиску при установленні ко-

жухів на шумонебезпечному 

робочому місці в цеху, дБ 
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1.2.5. Організаційні заходи щодо боротьби з шумом 

Відповідно до вимог [3] на робочих місцях, де рівень звуку більше        

80 дБА, постійно можна перебувати тільки в засобах індивідуального захи-

сту органів слуху. Ці місця повинні бути позначені знаками шумової небез-

пеки за ДСТУ EN ISO 7010:2019 [5] (код знака М03 «Працювати із застосу-

ванням засобів захисту органів слуху»). 

Для профілактики професійних захворювань люди, що працюють в 

умовах інтенсивного виробничого шуму, відповідно до наказу Міністерства 

охорони здоров’я України № 246 від 21.05.2007 [6]  повинні піддаватися 

попередньому та періодичним медичним оглядам (аудіометричний конт-

роль): при рівні звуку на робочому місці від 81 до 99 дБА – 1 раз на 2 роки, 

при рівні від 100 дБА і вище – 1 раз на рік. 

 

1.3. Розрахунки із звукоізоляції шуму [7] 

У прикладах 1, 2 наведена методика визначення фактичного рівня 

шуму, приклади заходів зниження рівнів шуму наведені у прикладах 3,5 

ізоляція джерела або робочого місця, у прикладі 4 акустична обробка при-

міщення, у прикладі 6 – звукопоглинання шуму. 

Завдання 1.3.1. Визначити відповідність нормам санітарно-

гігієнічних умов на пульті керування автоматизованим виробництвом і за-

пропонувати заходи щодо забезпечення цієї відповідності. Пульт розташо-

ваний у кабіні, яка знаходиться на відстані  r (м) від обрізного автомата А-

233. Розміри кабіни: висота – 2200 мм, ширина – 1750 мм, довжина – 2100 

мм. Температура повітря – t (оС), вологість – φ (%,) швидкість руху повітря 

не перевищує v (м/с), освітленість робочого місця – E (лк).  

Варіанти завдань наведені у таблиці 1.12.  

 

Таблиця 1.12 – Варіанти завдань  

№ Відстань до 

робочого 

місця r, м 

Температура 

повітря t, оС 

Освітленість 

робочого 

місця E, лк 

Швидкість 

руху пові-

тря v, м/с 

Відносна 

вологість 

φ, % 

1. 5 21 410 0,1 40 

2. 7 23 400 0,2 50 

3. 8 20 420 0,1 60 
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Продовження таблиці 1.12 

4. 9 25 450 0,2 45 

5. 10 21 430 0,1 45 

6. 4 22 415 0,4 55 

7. 6 23 425 0,1 60 

8. 7 25 435 0,3 65 

9. 5 20 440 0,3 50 

10. 8 22 400 0,2 45 

Приклад розв’язання завдання наведений нижче. 

 

Приклад. Визначити відповідність нормам санітарно-гігієнічних 

умов на пульті керування автоматизованим виробництвом і запропонувати 

заходи щодо забезпечення цієї відповідності. Пульт розташований у кабіні, 

яка знаходиться на відстані 6 м від обрізного автомата А-233. Розміри кабі-

ни: висота – 2200 мм, ширина – 1750 мм, довжина – 2100 мм. Температура 

повітря – 22 оС, вологість – 50 %, швидкість руху повітря не перевищує 0,1 

м/с, освітленість робочого місця – 420 лк.  

Розв’язання. Аналіз умов праці на пульті керування показав, що па-

раметри мікроклімату й рівень освітленості відповідають нормативним ви-

могам. Розміри кабіни також задовольняють вимогам. Необхідно оцінити 

рівень шуму на даному робочому місці.  

Джерелом шуму є обрізний автомат А-233. Рівень звукової потужнос-

ті даного устаткування становить 112 дБ в октавній смузі зі середньогеоме-

тричною частотою 1000 Гц. Розрахуємо рівень шуму в розрахунковій точці 

за формулою  

                      
210lg2r iL L r   ,                                         (1.8) 

де rL – рівень шуму в розрахунковій точці, дБ; iL  – рівень шуму в джерелі, 

що знаходиться на відстані r (м) від розрахункової точки, дБ.  

Рівень шуму на робочому місці, розрахований за формулою (1.8), 

складає 88,5 дБ, що перевищує припустимий рівень шуму, рівний для виро-

бничих приміщень 80 дБ (табл. 1 додатку).  

Для зниження рівня шуму можна використати метод зменшення шуму 

по шляху його поширення, наприклад, використовуючи ізолюючу перего-

родку (як елемент конструкції кабіни). Застосування перегородки із ДСП 
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товщиною 30 мм дозволяє знизити рівень шуму на 26 дБ. Тоді фактичний 

рівень шуму складе 62,5 дБ, що відповідає нормативним вимогам. 

Завдання 1.3.2. У листопрокатному цеху холодної прокатки знахо-

диться кілька джерел шуму, характеристика яких наведена в табл. 1.14. За-

пропонувати заходи щодо захисту оператора від виробничого шуму.  

Варіанти завдань наведені у таблиці 1.13. 

 

Таблиця 1.13 – Варіанти завдань 

№ Джерело шуму Рівень звукової  

потужності, дБ 

Відстань  

до оператора, м 

 Варіанти 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Електропіч: ДС-2 102 100 98 103 102 7 5 8 5 6 

2. Електропіч: ДС-2 101 99 99 102 100 5 6 7 6 6 

3. Електропіч: ДС-5 110 112 105 114 111 9 10 9 7 7 

4. Бігуни розмелюючі 90 88 87 91 95 11 10 8 8 8 

5. Бігуни змішувальні 99 97 96 100 99 6 10 5 9 8 

 Варіанти 

6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 

1. Стрічковий  

конвеєр 

96 90 92 94 95 10 9 8 10 10 

2. Формувальна  

машина марки 266 

111 95 102 105 109 12 10 9 10 8 

3. Формувальна  

машина марки 234 

112 98 100 106 110 11 10 11 12 9 

4. Шаровий млин  

СМ-15 

110 

 

98 104 111 112 15 

 

15 12 9 10 

5. Очисний барабан 116 115 112 114 117 10 11 12 9 10 

Приклад розв’язання задачі наведений нижче 

 

Приклад. У листопрокатному цеху холодної прокатки знаходиться 

кілька джерел шуму, характеристика яких наведена в табл. 1.14. Запропону-

вати заходи щодо захисту оператора від виробничого шуму.  
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Розв’язання. Сумарний рівень шуму визначають за формулою  

 )10...1010lg(10
1,01,01,0 21 nLLL

L  ,     (1.9) 

де 1 2, , nL L L  – рівень шуму кожного джерела з урахуванням їх відстані до 

розрахункової точки, дБ.  

 

Таблиця 1.14 – Характеристика джерел шуму листопрокатного цеху  

Джерело шуму Рівень звукової 

потужності, дБ при 

частоті 1000Гц 

Відстань 

до пульта 

оператора, м 

Агрегат поперечного  

різання  

119 6 

Агрегат поздовжнього  

різання  

112 8 

Розмотувач листа  122 12 

Прийомні кишені  115 6 

Листоправильна машина  114 4 

 

Значення рівнів шуму всіх джерел, наведених у табл. 1.14, перерахо-

вуємо з урахуванням відстані до розрахункової точки за формулою (1.8) і 

підставляємо у формулу (1.9). У результаті одержуємо, що рівень шуму в 

розрахунковій точці (робоче місце оператора) становить 99,7 дБ, що значно 

перевищує припустимий рівень (див. табл. Д. 1.1 додатка). Розрахуємо не-

обхідне зниження рівня шуму:  

ΔL = 99,7 – 80 = 19,7 дБ. 

Для досягнення відповідності санітарно-гігієнічних умов норматив-

ним вимогам  можна  використати  звукоізолюючу перегородку [1, 3]. Зву-

коізолюючу здатність однорідної перегородки, дБ, можна розрахувати за 

формулою 1.10 

                  20lg 60R Gf                                            (1.10) 

де G – маса 1 м2 перегородки, кг; f – частота, Гц.  

Для забезпечення необхідного огляду з пульта оператора вибираємо 

перегородку із скла товщиною 6 мм, маса 1 м2 якої становить 16 кг (табл. Д 

1.3 додатка). Звукоізолююча здатність такої перегородки, розрахована за 



 

 

 22 

формулою (1.10), для частоти 1000 Гц становить 24 дБ. Фактичний рівень 

шуму в цьому випадку складе 75,7 дБ, що відповідає нормативним вимогам.  

Завдання 1.3.3. Порівняти ефективність зниження шуму на шляху 

його розповсюдження різних матеріалів: бетону, залізобетону, сталі, силіка-

тного та органічного скла.  

Варіанти завдань наведені у табл. 1.15. 

 

Таблиця 1.15 – Варіанти завдань 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

Бетон 500кг/м2 Бетон 600кг/м2 Бетон 1 000кг/м2 

Сталь 0,7мм Сталь 2мм Стекло сілік. 10мм 

Стекло сілік. 5мм Фанера 3,2 мм Пластик із скла 11,5мм 

Орг.скло 7мм Дерево 5см Картон 5мм 

Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6 

Бетон  700кг/м2 Бетон 800кг/м2 Бетон 1 100кг/м2 

Сталь 2мм Сталь 0,7мм Сталь 2мм 

Дерево 5см Стекло 3 мм Стекло 4мм 

Пластик  із скла 11,5мм Картон 5мм Дерево 5см 

Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9 

Бетон 1 120кг/м2 Бетон 1 500кг/м2 Бетон 800кг/м2 

Сталь 0,7мм Сталь 2мм Сталь 0,7мм 

Пластик із скла 11,5мм Дерево 5см Стекло 4мм 

Картон 5мм Фанера 3,2 мм Фанера 6,42мм 

Варіант 10  

Бетон 1300кг/м2 Пластик із скла 11,5мм  

Сталь 2мм Стекло 3мм  

Приклад розв’язання завдання наведений нижче. 

 

Приклад. Порівняти ефективність зниження шуму на шляху його 

розповсюдження різних матеріалів: бетону, залізобетону, сталі, силікатного 

та органічного скла.  

Розв’язання. Для орієнтованих розрахунків звукоізоляції плоских 

огорож з різних матеріалів пропонують використовувати такі формули: 
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  для матеріалів, маса (m) 1 м2 яких складає 100 – 1 000 кг/м2 (бетон, 

цегля):  

                                              22lg 12R m  ;                                                 (1.11) 

 для матеріалів, маса 1 м2 яких більше 1 000 кг/м2: 

                                               23lg 5R m  ;                                                  (1.12) 

 для сталі, товщина якої h = 1 – 10 мм: 

                                               22 9lgR h  ;                                                  (1.13) 

 для вікна з силікатного скла, товщина якого h = 2 – 10 мм:  

                                              18 8,5lgR h  ;                                                 (1.14) 

 для вікна з органічного скла, товщина якого h = 5 – 20 мм:  

                                               12 12lgR h  .                                                 (1.15) 

Для спрощення розрахунки можна здійснити для маси огорожі 10 кг 

та товщини скла 10 мм. Звукоізоляція плоских огорож за формулами (1.11)–

(1.15) складає: для бетону – 10 дБ, для залізобетону – 18 дБ, для сталі –              

31 дБ, для силікатного скла – 26,5 дБ, для органічного скла – 24 дБ.  

Порівняння звукоізолюючої здатності матеріалів дозволяє визначити 

найбільш ефективну конструкцію пультів управління.  

Завдання 1.3.4. Рівень шуму у приміщенні, розміри якого: довжина  

А, м, ширина B, м, висота Н, м, складає L, дБ А. Підлога у приміщенні – па-

ркет, стіни та стеля – звичайна штукатурка. Визначити зниження рівня 

шуму після акустичної обробки стін та стелі звукопоглинаючим матеріалом 

(коефіцієнт поглинання 0,9).  

Варіанти завдань наведені у таблиці 1.16. 

 

Таблиця 1.16 – Варіанти завдань  

Варіант А, м В, м Н, м Стеля Стіни Підлога L, 

дБА 

1 10 9 5 Штукатурка 

акустична  

10 мм 

Перфоровані 

панелі 

Лінолеум 60 

2 9 8 4,5 Звичайна шту-

катурка 

Звичайна шту-

катурка 

Паркет 62 

3 8 7 6 Штукатурка  

акустична 10 мм 

Штукатурка  

акустична 10 мм 

Бетонна 

плита 

63 
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Продовження таблиці 1.16 

4 11 9 4 Звичайна  

штукатурка 

Перфоровані 

панелі 

Лінолеум 64 

5 9 7 5 Штукатурка  

акустична 10 мм 

Звичайна  

штукатурка 

паркет 65 

6 10 8 6 Звичайна  

штукатурка 

Штукатурка  

акустична 10 мм 

Бетонна 

плита 

60 

7 9 6 4,5 Штукатурка 

акустична  

10 мм 

Перфоровані 

панелі 

лінолеум 61 

8 8 7 4 Звичайна  

штукатурка 

Штукатурка  

акустична 10 мм 

паркет 62 

9 9 8 5 Штукатурка 

акустична  

10 мм 

Звичайна  

штукатурка 

Бетонна 

плита 

63 

10 10 9 5 Звичайна  

штукатурка 

Перфоровані 

панелі 

лінолеум 65 

 

Приклад розв’язання завдання наведений нижче. 

Приклад. Рівень шуму у приміщенні, розміри якого: довжина 10 м, 

ширина 8 м, висота 5 м, складає 60 дБА. Підлога у приміщенні – паркет, 

стіни та стеля – звичайна штукатурка. Визначити зниження рівня шуму піс-

ля акустичної обробки стін та стелі звукопоглинаючим матеріалом (коефі-

цієнт поглинання 0,9).  

Розв’язання. Зниження рівня шуму за рахунок акустичної обробки 

приміщення ΔL визначається за наступною формулою:  

                                        ΔL = 10lg(A2 / A1),                                         (1.16) 

де А1, А2 – звукопоглинання приміщення до та після акустичної обробки, 

одиниць поглинання.  

Звукопоглинання приміщення визначається за формулою  

                                             А = S ∙ α ,                                                  (1.17) 

де S – площа поверхні, м2; α – коефіцієнт поглинання матеріалу поверхні, 

одиниці поглинання.  
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Коефіцієнти поглинання матеріалів стін, стелі та підлоги наведено у 

табл. Д. 1.2 додатка. Знаходимо коефіцієнти поглинання матеріалів стін 

(0,03), стелі (0,03) та підлоги (0,06).  

Визначаємо за формулою (1.17) звукопоглинання приміщення до про-

ведення обробки:  

А1 = 2 ∙ 10 ∙ 5 ∙ 0,03 + 2 ∙ 8 ∙ 5 ∙ 0,03 + 10 ∙ 8 ∙ 0,03 + 10 ∙ 8 ∙ 0,06 = 12,6 

одиниць поглинання.  

Визначаємо за формулою (1.17) звукопоглинання приміщення після 

акустичної обробки (обробки стін та стелі):  

А2 = 2 ∙ 10 ∙ 5 ∙ 0,9 + 2 ∙ 8 ∙ 5 ∙ 0,9 + 10 ∙ 8 ∙ 0,9 + 10 ∙ 8 ∙ 0,06 = 238,8 

одиниць поглинання.  

Зниження рівня шуму за формулою (1.17) складає  

L = 10lg(238,8 / 12,6) = 12,8 дБ. 

Рівень шуму після обробки приміщення (60 – 12,8 = 47,2 дБ А) відпо-

відає нормативним вимогам до приміщення з ПЕОМ (табл.  Д.1.1 додатка).  

Завдання 1.3.5. Звукоізолюючий кожух гучної установки має ефекти-

вність L, дБА. Визначити потрібну товщину силікатного скла для глухого 

вікна у кожусі установки, яка б забезпечила звукоізоляцію на потрібному 

рівні.  

Варіанти завдань наведені у табл. 1.17. 

 

Таблиця 1.17 – Варіанти завдань  

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Звукоізоляція,  

L, дБА 

20 21 22 23 19 24 26 20 22 25 

Приклад розв’язання завдання наведений нижче 

Приклад. Звукоізолюючий кожух гучної установки має ефективність 

25 дБА. Визначити потрібну товщину силікатного скла для глухого вікна у 

кожусі установки, яка б забезпечила звукоізоляцію на потрібному рівні.  

Розв’язання. Товщину скла можна визначити з формули (1.14), 

розв’язуючи її відносно товщини:  

18 25 18
lg 0,82

8,5 8,5

R
h

 
    6,7h  мм 

Приймаємо товщину 7 мм.  
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Кожух установки товщиною 7 мм забезпечить виконання норматив-

них умов до рівня шуму.  

Завдання 1.3.6. Визначити оптимальну величину зазору між звукопо-

глинаючими перфорованими панелями і стіною, щоб забезпечити умову 

максимального звукопоглинання. Частота шуму джерела коливань f, Гц, рі-

вень шуму L, дБА, швидкість звуку у повітрі 340 м/с, товщина звукопогли-

наючого шару b, см. Визначити також ефективність звукоізоляції при масі 

одиниці площі панелі m, кг/м2, стіни – m, кг/м2.  

Варіанти завдань наведені у таблиці 1.18. 

Таблица 1.18 Варіанти завдань  

Варіант Частота 

f, Гц 

Рівень 

шуму L, 

дБА 

Товщина  

поглинаючого 

шару b, см 

Маса одини-

ці площі па-

нелі m, кг/м2 

Маса оди-

ниці площі 

стіни m, 

кг/м2 

1 620 90 8 10 400 

2 590 83 7 9 410 

3 580 84 4 8 420 

4 570 85 5 9 430 

5 550 87 6 10 400 

6 610 88 5 11 410 

7 625 89 6 8 420 

8 550 85 7 9 400 

9 560 86 5 10 410 

10 575 87 4 8 430 

 

Приклад розв’язання завдання наведений нижче 

Приклад. Визначити оптимальну величину зазору між звукопогли-

наючими перфорірованими панелями і стіною, щоб забезпечити умову мак-

симального звукопоглинання. Частота шуму джерела коливань 600 Гц, рі-

вень шуму 87 дБА, швидкість звуку у повітрі 340 м/с, товщина звукопогли-

наючого шару 6 см. Визначити також ефективність звукоізоляції при масі 

одиниці площі панелі 10 кг/м2, стіни – 420 кг/м2.  

Розв’язання. Оптимальну величину зазору між звукопоглинаючими 

панелями і стіною визначаємо за формулою:  
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4 2 4 2

b c b
l

f


                                            (1.18) 

де λ – довжина хвилі, м; с – швидкість звуку, м/с; f – частота, Гц; b – товщи-

на панелі (перегородки), м.  

Оптимальна величина зазору складає 0,11 м.  

Повітряний прошарок між стіною та звукопоглинаючими панелями 

дозволяє посилити звукоізоляцію. Ефективність звукоізоляції визначаємо за 

формулою:  

                                    ф 1 226lg 6L L Q Q                                   (1.19) 

де фL – рівень шуму перед стіною, дБ; Q1 та Q1 – відповідно маса першої і 

другої перегородки, кг/м2.  

Рівень шуму за стіною (ефективність звукоізоляції) складає: 

                            87 26lg 420 10 6 24,5L        , дБА 

 

Розрахунок підтвердив ефективність захисту від шуму. 
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2. ЗМІСТ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ 

 

1. Студенти об’єднуються в групи 2–5 чоловік або працюють індиві-

дуально.        

2. Викладач знайомить студентів із темою розрахункової роботи та 

розподіляє варіанти завдань за групами. 

3. Далі студенти працюють самостійно за такою схемою:  

–  вивчення теоретичного матеріалу; 

– вибір даних з додатків (згідно з варіантом), виконання необхідних 

розрахунків з визначення фізичного зносу, висновки; 

– оформлення звіту з урахуванням вимог СТВУЗ-ХПІ-3.01-2010. 

4. Захист роботи, відповідь на контрольні запитання.  

 

3. ЗМІСТ ЗВІТУ 

 1. Назва та мета роботи. 

 2. Основні теоретичні положення розрахункової роботи. 

 3. Необхідні розрахунки. 

 4. Висновки. 

 

Контрольні запитання 

1. Гігієнічна оцінка та способи нормування шуму. 

2. Нормування шуму за граничним спектром шуму. 

3. Сутність дії звукоізолюючих екранів. 

4. Сутність дії звукопоглинаючого облицювання.    

5. Особливості застосування звукоізоляційних та звукопоглинальних 

перешкод. 

6. Дія виробничого шуму на людину. 

7. Види шумів за характером походження. 

8. Методи зниження шуму на робочих місцях. 

9. Акустичні засоби захисту від шуму. 

10. Організаційні заходи p боротьби з шумом. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Таблиця Д 1.1 – Вимоги до виробничого шуму    

Робоче  місце Рівень звуку, дБА 

Приміщення конструкторських бюро, розраховувачів і т. п.    50 

Приміщення управління, робочі кімнати 60 

Кабіни спостереження і дистанційного управління: 

       – безмовного зв’язку; 

       – з мовним зв’язком по телефону 

 

80 

65 

Постійні робочі місця і робочі зони у виробничих при-

міщеннях і на території підприємств 

80 

 

Таблиця Д 1.2 – Коефіцієнти звукопоглинання матеріалів 

Матеріал Коефіцієнт звукопоглинання α за ча-

стотою звукопоглинання 1 000 Гц 

Бетонна плита 0,02 

Звичайна штукатурка 0,03 

Штукатурка акустична (10 мм) 0,11 

Перфоровані панелі 0,50 

Лінолеум (5мм) 0,03 

Паркет 0,06 

 

Таблиця Д 1.3 – Звукоізолююча здібність матеріалів  

Матеріал Маса, 1м2, кг Рівень звуку, дБ 

Фанера 3,2 мм 2,2–2,5 17–19 

Фанера  6,42 мм 4,5 21 

Дерево 5 см 27,5 18,5 

Сталь листова 0,7 мм 5,6 25 

Сталь листова 2 мм 15,7 33 

Скло 3…4 мм 8–10 28 

Скло 6мм 16 31 

Пластик із скла 11,5 мм 7–9 23 

Повсть 15мм 2,8 6 

Картон 5мм 3 16 
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