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ТЕМА 5:

Испитивање физичке штетности – бука – део
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Увод
• Звук је по природи саставни део свакодневног живота и
део човековог окружења.
• Звук је предмет интересовања многих научних
дисциплина: инжењерских, медицинских и социолошких.
• У области инжењерских дисциплина доминирају три
аспекта интересовања за звук као физичку појаву:
 Звук као средство комуникације (говор, звучни
сигнал),
 Звук као алат (коришћење енергије звука за
извршење неке операције, ултразвучна
дијагностика итд.),
 Звук као бука, када звук својим деловањем
узнемирава и угрожава човека и остали живи
свет.

• Услед технолошког развоја цивилизације дошло је до повећања
нивоа звучне енергије коју генеришу машине, фабричка
постројења, саобраћај и сл.
• „Једног дана човек ће се борити против буке, као против
опасног непријатеља свога здравља, исто онако као што се
некада борио против куге и колере“, Robert Koch (1843 – 1910).
• Ниво сметњи који изазива звук зависи од карактеристика самог
звучног сигнала, али и од става примаоца звука.
• Субјективна димензија доживљаја звука –
звук не мора да буде гласан да би
представљао сметњу и да би га
човек оценио као буку (шкрипа
пода, капање воде
из славине и сл.).

• Бука је једна од најистакнутијих физичких штетности у
радном окружењу.
• Смањење буке постаје важан задатак који се поставља
пред широк круг стручњака из различитих делатности.
• У данашње време постоје стандардизоване методе
мерења буке и критеријуми за процену буке, као и
софистицирани мерни инструменти.
• У исто време развијају се поузданије методе за
предвиђање и израчунавање нивоа буке и методе и
конструкције за опрему и уређаје за заштиту од буке.

• Када извор звука осцилује, изазива промене густине у
окружењу чиме се генеришу звучни таласи.
• Укупни притисак 𝑝𝑡 има своју статичку и променљиву
компоненту:
𝑝𝑡 = 𝑝𝑠 + 𝑝 𝑡
• Звучни притисак 𝑝 𝑡 представља променљиву компоненту
укупног притиска у некој тачки елеастичне средине.
• Јединица за звучни притисак је Паскал (Pa= N/m2 )
• Промене звучног притиска су у већини случајева мале у
поређењу са равнотежним вредностима – статичким
притиском ваздуха (100 kPa).
• Праг чујности човека је од 2·10-5 до 100 Pa (праг бола).
• Основне величине које описују природу поремећаја у
еластичној средини које изазивају звучни таласи и
простирање звучних таласа су: фреквенција осциловања
f(Hz), односно период осциловања T=1/f (s), таласна
дужина λ (m) и брзина простирања звучних таласа – брзина
звука c (m/s).

• Основне величине повезане су релацијом:

λ=

c
f

• Иако се брзина звука може израчунати познавањем
фреквенције и талсне дужине, она не зависи од њих
(брзина звука је функција температуре код идеалних
гасова).
• Фреквенција и таласна дужина су међусобно зависне
величине, обрнуто пропорционалне, тако да када се
фреквенција смањује повећава са таласна дужина и
обрнуто.
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Интересантна је аналогија између преношења звука и топлоте.
Електрични грејач производи одређену количину топлотне енергије по
јединици времена, тј. има одређену снагу изражену у ватима [W = J/s].
Снага грejача је основна мера која показује колико топлоте може произвести
грејач, а не зависи од окружења.
Топлота се дистрибуира из извора подизањем температуре околине, а
температура околине се може измерити термометром у одређеној тачки
просторије у којој се грејемо.
Међутим, колика ће бити измерена температура ваздуха у просторији, зависи
не само од топлотне снаге грејача и растојања између тачке мерења и
грејача, већ и од количине топлоте коју апсорбују зидови и топлоте која ће се
кроз зидове и прозоре преносити у околину, итд.
Звучни извор производи одређену количину звучне енергије по јединици
времена [J/s], тј. извор звука има одређену снагу звука изражену у ватима [W
= J/s].
Звучна снага је основна мера колико акустичне енергије један извор може
произвести, а не зависи од околине. Звук се дистрибуира из извора променом
притиска ваздуха у соби.
Колики ће ниво звука бити измерен не зависи само од звучне снаге извора и
његове удаљености од одређене тачке у соби, већ и од количине звучне
енергије коју апсорбују зидови и која ће се кроз зидове и прозоре преносити
у околину, итд.
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Проток звучне енергије од извора изазива пораст звучног притиска у просторији
који неће зависити само од звучне снаге и растојања од извора, већ и од
количине апсорбоване енергије на граничним површинама, као и количине
звучне енергије која се пренесе кроу зидове, прозоре и врата.
Звучни притисак је последица а звучна снага је узрок.

• Количина звучне енергије која пролази одређеним правцем
кроз одређену површину назива се интензитет звука, I.
• Треба напоменути да је интензитет звука векторска јачина, јер
је дефинисан интензитетом, правцем и смером.

• Интензитет звука и звучни притисак су звучне величине које се
могу директно мерити помоћу одговарајућих инструмената.
• Снага звука може се израчунати из измерених вредности
звучног притиска и интензитета звука и познате вредности
површине на којој је мерење извршено.
• Звучна снага као звучни параметар користи се за процену
нивоа буке у различитим машинама, уређајима итд., тј.
омогућава поређење различитих машина у погледу емисије
буке.
• Интензитет звука као звучни параметар користи се за
лоцирање извора буке и одређивање нивоа буке.
• Звучни притисак је најважнији параметар за процену штетног
утицаја буке на људе.

• Више звучних извора који се у простору налазе на релативно великом
растјању један од другог, могу се сматрати независним изворима.
Пример је група машина распоређених у индустријској хали или група
звучних кутија распоређених за озвучење стадиона.
• Резултујући звучни притисак који у одређеној тачки генерише више
независних извора одређује се као збир свих звучних притисака који
генеришу појединачни извори, водећи при томе рачуна о фазном
ставу звучних таласа на месту пријема.
• Разлика у фазном ставу може да буде последица различитог почетног
фазног става или различито пређених путева звучних таласа до места
пријема.

• Код простог звука временске промене звучног притиска и
фреквенције су периодичне и могу се описати синусном
функцијом.
• Фреквенцијски спектар је линијског типа, представљен једном
компонентом.

• Код сложеног звука, фреквенцијски спектар има више од једне
компоненте.
• Разликују се два типа сложених звукова:
 Сложени периодични звук (временске промене су периодичне
и несинусног типа, може се добити као резултат суперпозиције
више простих тонова различитих фреквенција и фазних ставова)
 Сложени непериодични звук (спектар је континуалног типа и
садржи бесконачан број компоненти по фреквенцијској скали.)

Појам нивоа звука (буке)
• Основни разлози за увођење појма нивоа буке за изражавање
јачине звука, уместо звучног притиска (Pa) и интензитета звука
(W/m2) су:
 Велики динамички опсег чујности људског уха (10-12 ÷ 1 W/m2).
 Линеарна скала отежава уочавање звучних догађаја, мали број
догађаја је у опсегу 1 ÷ 10 W/m2, а велики у опсегу 0 ÷ 1 W/m2.
 Логаритамска природа осетљивости људског уха, погодније
користити логаритамску уместо линеарне скале.
• Ниво у општем случају одређује релативни однос две величине.
Примењено на интензитет звука, ниво се дефинише као:
n = 𝑙𝑜𝑔

𝐼1
𝐼2

(Bel)

• Имајући у виду мале промене звука које ухо запажа, у циљу
добијања финије поделе логаритамске скале за ниво звука
усвојена је 10 пута мања јединица (dB):
n = 10𝑙𝑜𝑔

𝐼1
𝐼2

(dB)

• Да би се одредио апсолутни износ одређене величине
потребно је унапред познавати вредност једне од
величина која се назива референтна вредност.
• У овом случају референтна вредност на логаритамској
скали постаје 0, и свака друга вредност се упоређује са 0.
• За ниво звука усвојена је конвенција да се као
референтна вредност узима вредност која одговара прагу
чујности на 1000 Hz.
 𝑝0 = 2 ∙ 10−5 Pa – референтна вредност звучног
притиска
 𝐼0 = 10−12 W/m2 - референтна вредност интензитета
звука
 𝑃0 = 10−12 W – референтна вредност звучне снаге

• Ниво звука се обележава са L, изражава се у
децибелима (dB) и дефинише се као ниво звучног
притиска:
𝑝
𝐿𝑝 = 20𝑙𝑜𝑔 (dB)
𝑝0

или ниво интензитета звука:
𝐿𝐼 =

𝐼
10𝑙𝑜𝑔 (dB)
𝐼0

• Звучна снага извора такође се може изразити преко
нивоа звучне снаге:
𝐿𝑃 =

𝑃𝑎
10𝑙𝑜𝑔 (dB)
𝑃0

• Нивоу звука од 0 dB одговарају вредности звучног
притиска и интензитета звука на прагу чујности.

• Да би људско ухо уочило постојање разлике у нивоу између два звука,
неопходно је да разлика у нивоу буде 3 dB (што одговара 1,4 пута
промени притиска).
• Промена од 5 dB је приметна промена нивоа звука.
• Промена од 10 dB или 3,16 пута већи притисак примећује се као
двоструко гласнији звук.

Дијаграм за конверзију звучног притиска (Pa) у ниво звука у (dB)

Типови буке
• Тип буке одређује временска зависност буке и
фреквенцијски спектар буке.
• Према временском току разликују се
непроменљива (уједначена) и променљива бука.
• Уједначена бука је са малим колебањима нивоа (до
5 dB)

• Континуално променљива бука – колебања нивоа
већа од 5 dB.
• За одређивање нивоа буке потребно је мерење
еквивалентног нивоа буке у дужем временском
интервалу.

• Испрекидана бука – бука извора који ради у циклусима,
где ниво буке веома брзо расте и опада. Разлика између
максималног и позадинског нивоа буке је велика.
• Веома je важно правилно одредити период мерења
буке, па је уведена нова величина – ниво изложености
звуку (sound exposure level - SEL)

• Импулсна бука – појављује се један или више брзо
растућих импулса чије је трајање мање од 1 секунде.
• Импулсивност буке се одређује на основу разлике
мерења нивоа буке са различитим временским
карактеристикама инструмената.

• Према изгледу фреквенцијског спектра разликујемо
широкопојасну буку, ускопојасну буку и тоналну
буку.

• Широкопојасна бука је са приближно равномерном
расподелом звучне енергије у ширем
фреквенцијском опсегу.
• За одређивање нивоа буке довољно је извршити
фреквенцијску анализу применом филтра.

• Ускопојасна бука је она код које је звучна енергија
садржана у ужем фреквенцијском опсегу.
• За одређивање нивоа буке довољно је извршити
фреквенцијску анализу применом филтра.

• Тонална бука садржи већи део звучне енергије на
дискретним фреквенцијама
• За одређивање нивоа буке довољно је извршити
фреквенцијску анализу применом филтра са
ужим пропусним опсегом.

Субјективна јачина звука
• Објективни ниво звука, иако одговара субјективном
осећају промене јачине, ипак не даје потпуну
информацију о субјективном осећају јачине звука,
односно људској реакцији на утврђени ниво.
• Постоји неслагање између објективних вредности
јачине звука и субјективног доживљаја звучног
надражаја.
• Субјективни осећај јачине звука зависи поред нивоа
звука и од фреквеније, тако да два звучна сигнала истог
нивоа, а различитих фреквенција, немају исти
субјективни осећај.
• Људско ухо различито реагује на на исте вредности
нивоа звука различитих фреквенција, тако да лакше
подноси више нивое на нижим фреквенцијама од
нижих нивоа на вишим фреквенцијама.

Пример:
 Објективни ниво звука од 30 dB неће се чути испод 80 Hz,
док је изнад те фреквенције знатно изнад криве прага
чујности.
 Праг чујности на 30 Hz је за 60 dB већи од прага на 2 Hz.
• За изражавање субјективног осећаја јачине звука уведена је
нова величина – субјективна јачина звука (или ниво гласности)
Λ [fon]
• Усвојено је да на 1000 Hz субјективна јачина звука има исту
вредност као објективна јачина звука Λ [fon]=L[dB]
• За фреквенције испод и изнад 1000 Hz фонска и децибелска
скала нису еквивалентне.
• 0÷40 fon - мирно, 60÷70 fon - нормално, 80÷90 fon бучно,
100÷120 fon веома бучно

• Потреба да се мерењем дође до величине која приближно
одговара субјективном осећају људског уха довела је до
дефинисања процедура за мерење јачине звука коришћењем
тежинских кривих.
• Тежинска крива представља фреквенцијску корекциону
карактеристику која да је појединим фреквенцијама већи или
мањи значај (тј. тежину), усклађујући тиме реакцију
инструмента са осетљивошћу органа за слух на звук.
• Како облик изофонских линија није исти у динамичком опсегу
чујности, од прага чујности до прага бола, једна тежинска крива
не би могла да важи за цео опсег.
• Постоје A (нижи ниво буке, до 70 fon), B (средњи ниво буке, од
70 fon) и C (високи ниво буке, преко 100 fon)
• Вредности мерења нивоа буке уз коришћење одговарајућих
корекционих фреквенцијских карактеристика означавају се
јединицама dB(A), dB(B) и dB(C).

• У пракси се показало да коришћење само А-тежинске криве
даје задовољавајуће резултате у процени реакције људског уха
на звучне догађаје различитих нивоа и фреквенција.
• Многи мерни инструменти имају само ову тежинску криву и
многи законски прописи и норме садрже податке о
дозвољеним вредностима ниво буке исказаним у dB(A).
• Фаворизују се фреквенције изнад 1000 Hz а ослабљују значајно
фреквенције испод 1000 Hz.

Прописи и норме
Везано за радну околину:
• Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав
рад при излагању буци ("Сл. гласник РС", бр. 96/2011 и
78/2015)
• Directive 2003/10/EC of the European Parliament of the
Council, Minimum health and safety requirements regarding
the exposure of workers to the risks arising physical agents
(noise).

Везано за животну средину:
• Directive 2002/49/EC of the European parliament and of
the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and
management of environmental noise, Official Journal of the
European Communities L 189, 2002.
• Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму
извештаја о мерењу буке („Службени гласник РС“, бр.
72/2010).
• Правилник о условима које мора да испуњава стручна
организација за мерење буке, као и о документацији
која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за
мерење буке („Службени гласник РС“, бр. 72/2010).
• Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима,
методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној
средини („Службени гласник РС“, бр. 75/2010).

SRPS EN ISO 9612:2016, Акустика – Одређивање изложености
буци у радној околини – Инжењерска метода
SRPS ISO 1999:2017, Акустика – Процена оштећења слуха изазваног
буком
SRPS U.J6.205:2007, Акустика у грађевинарству - Акустичко
зонирање простора

SRPS ISO 1996-1:2010, Акустика — Описивање, мерење и
оцењивање буке у животној средини — Део 1: Основне величине
и процедуре оцењивања
SRPS ISO 1996-2:2010, Акустика — Описивање, мерење и
оцењивање буке у животној средини — Део 2: Одређивање нивоа
буке у животној средини

Пример обима акредитације за мерење буке

Правилник о превентивним мерама за
безбедан и здрав рад при излагању буци
• Физички параметри који се користе у поступку процене ризика
услед излагања буци јесу:
• 1) вршна вредност звучног притиска (ppeak) - јесте највиша
вредност „C" фреквенцијски пондерисаног тренутног звучног
притиска;
• 2) ниво дневне изложености буци (Lex,8h) (dB(А) ref 20 μPa) - јесте
временски нормализован средњи ниво изложености буци за
осмочасовно радно време
• 3) ниво недељне изложеност буци (Lex,8h) - јесте временски
нормализован просек дневних изложености буци за радну
недељу од пет осмочасовних радних дана
• Начин израчунавања нивоа дневне и недељне изложености
буци дат је у прилогу правилника.

• Дневна гранична вредност изложености и дневна акциона
вредност изложености буци јесу:
1) гранична вредност изложености буци: Lex,8h = 85 dB(А) и
ppeak = 140 Pa (137 dB(C) у односу на референтни звучни
притисак од 20 μPa);
2) акциона вредност изложености буци: Lex,8h = 80 dB(А) и
ppeak = 112 Pa (135 dB(C) у односу на референтни звучни
притисак од 20 μPa)
• Приликом утврђивања ефективне изложености запосленог
буци, у односу на граничну вредност изложености буци, узима
се у обзир смањење изложености услед коришћења средстава
и опреме за заштиту слуха.
• Приликом утврђивања ефективне изложености запосленог
буци, у односу на акциону вредности изложености буци, не
узима се у обзир смањење изложености услед коришћења
средстава и опреме за заштиту слуха.

• Правно лице са лиценцом за обављање послова испитивања услова
радне околине дужно је да превентивна и периодична испитивања
услова радне околине обавља у складу са стандардом ISO 9612 и при
томе је дужно да користи одговарајуће инструменте и уређаје.
• Послодавац је дужан да у поступку процене ризика од настанка
повреде или оштећења здравља услед изложености запослених буци
процени ниво буке, као и да уколико је потребно обезбеди да се
изврши мерење нивоа буке.
• Послодавац је дужан да на основу утврђених штетности које настају
услед изложености запослених буци ангажује правно лице са
лиценцом ради спровођења превентивних и периодичних
испитивања услова радне околине.
• Послодавац и запослени, односно њихови представници за БЗР дужни
су да сарађују у вези са свим питањима која се односе на примену
превентивних мера при излагању буци, а нарочито у вези са:
Проценом ризика и утврђивањем превентивних мера у складу са
правилником;
Применом мера које имају за циљ отклањање или смањење
ризика који настају услед изложености буци;
Избором средстава и опреме за заштиту слуха.

