
Захист від виробничого шуму 

  Виробничий шум — це хаотична сукупність різних за силою і частотою звуків, 

що виникають у повітряному середовищі і безпосередньо впливають на 

працездатність. 

   Джерелами шуму є: всі види транспорту, насоси, 

промислові об’єкти, пневматичні та електричні інструменти, верстати, 

будівельна техніка  та інше. З шумом пов’язані деякі технологічні процеси — 

клепання, карбування, обрубка, вибивка лиття, штамповка, шліфовка, робота на 

ткацьких верстатах, випробування двигунів та їхніх агрегатів, стендові 

випробовування на вібростійкість виробів та інше. 

  Вимірювання шуму проводиться на постійних робочих місцях у приміщеннях, 

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

пультах управління і т.п.). 

   Рівень шуму на робочих місцях потрібно контролювати не менше одного разу 

на рік.  В умовах виробництва, як правило, мають місце шуми різної 

інтенсивності і спектри, які виникають унаслідок дії різноманітних механізмів, 

агрегатів та інших пристроїв. 

Шум несприятливо впливає на людину. У робітників, які мають справу з 

гуркотливими машинами та механізмами, виникають стійкі порушення слуху, 

що нерідко призводить до професійних захворювань (глухуватості і глухоти). 

Найбільша втрата слуху спостерігається протягом перших десяти років роботи, 

і з плином часу ця небезпека зростає. 

Проте тривалий шум впливає не лише на слух. Він робить людину нервовою, 

погіршує її самопочуття, знижує працездатність та швидкість руху, сповільнює 

розумовий процес. Усе це може спричинити аварію на виробництві. 

Шум не лише погіршує самопочуття 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. 

  Найефективніший засіб боротьби із шумом — зниження його в джерелі 

створення. У першу чергу необхідно замінювати устаткування ударної дії на 

устаткування безударної дії. Так, ефективними є заміна клепання клепальними 

молотками на гідравлічне клепання чи зварювання, застосування прокладок 

великим внутрішнім тертям (гуми), поглинаючих коливальну енергію. 

Зниження шуму можна досягти шляхом заміни металу іншими матеріалами — 

пресованим текстолітом, капроном та різними пластмасами. Боротьба із шумом 

тертя в джерелі його створення здійснюється головним чином за допомогою 

змащувальних матеріалів (наприклад, машинного масла при різанні та 



шліфуванні металу). Своєчасне змазування не тільки забезпечує безшумну 

роботу устаткування, а й зменшує зношення деталей, підвищує їх довговічність. 

   Важливе профілактичне значення мають організаційно-технічні заходи, такі 

як своєчасний ремонт, догляд та відповідне зберігання ручного механізованого 

інструмента. В тих випадках, коли зниження шуму в джерелі його створення не 

досягло потрібних результатів, слід застосовувати засоби зменшення шуму на 

шляху його поширення. Для цього рекомендується використовувати місцеву та 

загальну звукоізоляцію, шумовловлюючі екрани, поглинаючі фільтри, 

глушителі шуму. Загальна звукоізоляція досягається створенням загорож (стін, 

стель) із звукопоглинаючих матеріалів (цеглини, бетону, залізобетону). Місцева 

звукоізоляція здійснюється у вигляді боксів, де розміщують окремий агрегат чи 

технологічну лінію. 

  Застосовуються також різні конструкції звукоізолюючих кабін з цегли, бетону 

та інших будівельних матеріалів. 

Одним з важливих профілактичних засобів попередження стомлення при дії 

шуму є чергування періодів роботи і відпочинку. Відпочинок знижує 

негативний вплив шуму на працездатність лише в тому випадку, якщо його 

тривалість та кількість відповідають умовам, в яких відбувається 

найефективніше відновлення нервових центрів. Захист від високочастотного 

шуму забезпечують засоби індивідуального захисту (навушники, заглушки для 

вух та ін.). 

  Працівники  повинні проходити обов»язковий попередній (під час прийому на 

роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди, згідно 

Наказа від 21.05.2017 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій». 

 Такі медоглядиогляди допомагають своєчасно виявити зміни у стані здоров’я і 

запобігти профзахворюванню. 

  Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець 

повинен організувати лабораторні дослідження умов праці на робочих місцях. 

Захист від шуму регламентують такі нормативні документи: ДСН 3.3.6.037-99 

«Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», ГОСТ 

12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности». 

Головний страховий експерт з охорони праці  
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