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ТЕМА 6: 

Испитивање физичке штетности – бука – део 
2 



Допуштени ниво буке с обзиром на 
ометање рада 

• Ометање буком за различите врсте делатности 
изражава се еквивалентним нивоом буке LA,eq(=Leq,T) 

• Највише допуштене вредности коју на радном месту 
стварају производни и непроизводни извори буке према 
стандарду  ISO 1999:1990 (Determination of occupational 
exposure and estimation of noise induced hearing 
impairment) дати су у следећој табели.  

 



*(a) ниво буке на радном месту која потиче од производних извора 
*(b) ниво буке на радном месту која потиче од непроизводних 
извора (вентилација, климатизација, саобраћај и сл.) 

Највиши 
допуштени ниво 

буке 
LA,eq у dB(A) 

(a)* (b)* 

1 Најзахтевнији умни рад, врло велики ниво усредсређености и концентрације, рад везан за 
велику одговорност, најсложенији послови управљања и руковођења 

45 40 

2 Претежно умни рад који захтева усредсређеност и концентрацију, креативно размишљање, 
дугорочна истраживања, пројектовање, комуникација са групом људи 

50 40 

3 Захтевнији канцеларијски послови, лекарске ординациј, сале за састанке, школска настава, 
непосредно говорна и/или телефонска комуникација 

55 45 

4 Мање захтевни канцеларијски послови, претежно рутински умни рад који захтева 
усредсређеност или непосредну говорну и/или телефонску комуникацију, комуникацијске 
централе 

60 50 

5 Мање захтевни и углавном механизовани канцеларијски послови, продаја, врло захтевно 
управљање системима, физички рад који захтева велику пажњу и усредсређеност, захтевнији 
послови монтаже 

65 55 

6 Претежно механички канцеларијски послови, захтевно управљање системима, управљачке 
кабине, физички рад који захтева сталну усредсређеност, рад који захтева надзор слухом, рад 
који се обавља на основу звучних сигнала 

70 60 

7 Мање захтевни физички послови који захтевају усредсређеност и опрез, мање захтевно 
управљање системима 

75 65 

8 Претежно рутински физички рад  уз захтев тачности, праћење околине слушањем 80 65 



• Послодавац је дужан да узимајући у обзир савремена техничка 
решења и доступност мера за контролу ризика на његовом 
извору, полазећи од начела примене превентивних мера, ризик 
који настаје услед изложености запослених буци отклони или 
да их смањи на најмању могућу меру и при томе је дужан да 
узме у обзир: 

1) друге методе рада чијом применом се смањује изложеност 
буци; 

2) избор одговарајуће опреме за рад која с обзиром на послове 
које запослени обавља емитује најмању могућу буку, укључујући и 
могућност да се запосленом ставе на располагање друга средства 
са циљем да се ограничи или смањи изложеност буци; 

3) пројектовање и распоред радних места; 

4) информисање и оспособљавање запослених за безбедан и 
здрав рад са циљем да се запослени упознају са правилним 
коришћењем опреме за рад како би се њихова изложеност буци 
свела на најмању могућу меру; 



5) смањење буке применом техничких средстава, и то: 

 смањење буке у ваздуху штитницима, оградама, звучно-
апсорпционим покривачима и др., 

 смањење буке настале у конструкцијама пригушењем или 
изолацијом; 

6) одговарајуће програме одржавања радног места и опреме за 
рад; 

7) смањење изложености буци применом организационих мера, и 
то: 

 ограничавање трајања и интензитета изложености, 

 распоред рада који садржи одговарајуће време одмора. 

 



• ЛЗО за пригушење/смањење буке: чепови за уши и 
антифони. 

 Чепови за уши Антифони 

Предности: 
• Малих димензија и лако преносиви 
• Погодни за употребу са другим 

средствима заштите 
• Угодни за дуготрајно ношење у топлим 

и влажним радним просторима 
• Погодни за употребу у ограниченим 

радним просторима 

Предности: 
• Универзалне димензије 
• Олакшан надзор коришћенја 
• Угодни за дуготрајно ношење у топлим 

и влажним радним просторима 
• Не губе се лако 
• Могуће их је носити са мањим 

инфекцијама уха 

Недостаци: 
• Захтевају више времена за 

постављање 
• Захтевају висок ниво хигијенских 

услова 
• Могу иритирати ушни канал 
• Лако се могу загубити 
• Тешко се врши надзор коришћења 

Недостаци: 
• Већа маса 
• Напогодни за коришћење са осталим 

заштитним средствима (напр. 
заштитне наочаре) 

• Неугодни за ношење у врућим и 
влажним срединама 

• Непогодни за коришћење у скученим 
просторима 



• Послодавци су дужни да радницима омогуће избор ЛЗО. 

• Ефикасност ове опреме знатно се смањује ако није 
одговарајућа за радника или је радник носи само у делу 
времена изложености буци. 

• Опрема за заштиту слуха одабира се тако да: 

одговара за одређени посао 

може осигурати одговарајућу заштиту 

jе довољно удобна да је радник прихвата и носи 
током читавог времена изложености буци 

• Ако ниво буке превазилази 100 dB (A) потребно је 
употребљавати чепове и уши и антифоне истовремено 
чиме се осигурава пригушење буке за 5 до 10 dB. 



• Ниво дневне изложености буци, нормализован на номинални 
осмочасовни радни дан,LEX,8h, изражен у децибелима, дат је 
једначином: 

𝐿EX,8h = 𝐿Aeq,Te + 10log 𝑇e 𝑇0  

Где је:   𝑇e ефективно трајање радног дана; 
 𝑇0 референтно трајање (= 8 h) 
Ако ефективно трајање радног дана 𝑇e, не прелази 8 сати, 𝐿EX,8h је 
бројчано једнак 𝐿Aeq,8h 

Еквивалентни континулни А-пондерисани ниво звучног притиска 
𝐿Aeq,T изражен у децибелима дат је једначином: 

𝐿Aeq,T = 10log
1

𝑡2 − 𝑡1
 
𝑝2𝐴(𝑡)

𝑝20
d𝑡

𝑡2

𝑡1

 

Где је Т=t2−t1 период у коме је извршено осредњавање звучног 
притиска. 

Начин израчунавања нивоа дневне и 
недељне изложености буци 



• Период T, коришћен за директно мерење или рачунање LAeq, T, треба 
да буде одабран тако да даје резултате репрезентативне за читав 
период. 

• За континуалну непроменљиву буку, уместо LAeq може се користити 
LpA. 

• Ако се тражи просечно излагање буци у току n дана, просечна 
вредност LEX, 8h, у децибелима, током читавог периода може се 
одредити из вредности (LEX, 8h) и за сваки дан, користећи следећу 
формулу: 

 

𝐿 EX,8ℎ = 10log
1

𝑘
  100,1 𝐿EX,8h 𝑖

𝑛

𝑖=1

 

• Вредност k се одређује у складу са сврхом усредњавања: биће једнака 
n ако је потребна средња вредност; биће фиксни број ако се излагање 
нормализује у односу на номинални број дана (на пример, k = 5 даје 
ниво дневног излагања буци нормализован у односу на седмицу од 5 
осмочасовних радних дана). 



Мерни уређаји за мерење буке 

• За спровођење основних процедура управљања буком, оцену стања 
нивоа буке и процену штетног дејства буке на човека неопходно је 
располагати што потпунијим и тачнијим информацијама о 
карактеристикама буке. 

• Ово се може постићи мерењем карактеристичних величина буке у 
амплитудном, фреквенцијском и временском домену. 

• Јачина буке, фреквенцијски спектар буке и трајање буке у потпуности 
описују карактер буке. 

• Избор одговарајуће мерне процедуре, мерног параметра и мерне 
опреме зависи од захтева стандарда и услова мерења, али пре свега 
од карактеристика посматране буке у временском и фреквенцијском 
домену. 

• Мерни уређаји могу бити аналогни и дигитални а у зависности од 
структуре система за анализу сигнала деле се на: 
Одређивање укупног нивоа буке (тежинске криве и детектор 

сигнала) 
Фреквенцијска анализа сигнала (филтрирање улазног сигнала и 

детектро сигнала) 



• Основне карике мерног ланца код мерних инструмената су: 
• Претварач – кондензаторски микрофон (звучне осцилације 

изазване дејством звучних таласа претвара у електрични 
сигнал) 

• Претпојачивач (појачавање електричног сигнала) 
• Систем тежинских кривих (пондерисање сигнала у 

фреквенцијском домену- А, B, C, D) 
• Скуп филтера (анализа сигнала у фреквенцијском домену – 

резултат је фреквенцијски спектар) 
• Детектор (одређивање енергетски осредњене вредности 

сигнала) 
• Резултат мерења и анализе буке може бити приказан на самом 

дисплеју инструмента или писачу, штампачу и сл. 



Слика 1. Основне карике мерног ланца 



• Мерење буке са уређајем са интегрисањем и осредњавањем 
или мерило за мерење персоналне изложености буци-
акустични дозиметар. 

• Мерило мора задовољавати захтеве из стандарда IEC 61672-1 
(Electroacoustics – Sound level meters, Part 1: Specifications) 

• При мерењима у просторијама мерна тачка треба да буде 
удаљена минимално 1 m од зидова и других рефлектујућих 
предмета. 

• Микрофон се поставља на висину 1,2 do 1,5 m изнад пода. 
• Када су врата и прозори затворени микрофон се поставља у 

средину просторије, ако је прозор  
отворен микрофон се поставља 
на растојању 1,5 m од  
отвореног прозора. 

Слика 2. Персонални акустични дозиметар 



Слика 3. Мерни инструменти 



• Хронолошки кораци код мерења буке: 
1) Анализа задатка 
 Анализа задатка мора пружити довољно информација о раду и 

радницима тако да се може одабрати одговарајућа стратегија 
мерења. 

2) Избор стратегије мерења 
 Мерење према радним задацима 
 Мерења према радним местима 
 Целодневна мерења 
 Могуће је употребљавати више од једне стратегије мерења 
3) Ивођење мерења 
 Основна мерна величина мора бити LA,eqT, а додатно треба мерити 

Lp,Cpeak, ако је потребно, с тим да мерења морају следити изабрану 
стратегију 

4) Поступање са грешком мерења и мерном несигурности 
 Морају се оценити извори грешака као и мерне несигурности које 

могу утицати на резултате мерења 
5) Прорачун, приказ резултата и мерне несигурности 
 Израчунати  LEX,8h за одабрану стратегију и мерну несигурност 

 
 

 



• Стандард ISO 9612:2009 прописује да се мерна несигурност 
мора проценити према анексу C истог стандарда. 

• Стандардна мерна несигурност за сваку улазну величину, 
коефицијент осетљивости, збирна мерна несигурност, 
статистички показатељи. 

• На мерну несигурност утичу: 
 Мерни инструменти 
 Метода мерења и услови мерења 
 Услови рада извора буке 
 Вештина оператера 
 Услови околине, метеоролошки и други 

• Мерна несигурност је мера квалитета поступка мерења, 
процењује се расипање вредности мерне величине односно 
изражава степен сумње у ваљаност резултата мерења због 
утицаја различитих чиниоца. 

• Мерна несигурност се не треба мешати са грешкама при 
мерењу које се могу избећи обуком оператера и редовним 
еталонирањем мерног инструмента. 
 
 
 



• Општи подаци (назив наручиоца, утврђивање за које раднике 
или групе радника треба одредити изложеност буци, име 
фирме и особе која је обавила мерења, сврха мерења и 
позивање на правилнике и техничке стандарде). 

• Анализа рада (опис радних активности, број радних часова и 
сл.) 

• Мерни инструменти (произвођач, модел, тип, класа, уверење о 
еталонирању) 

• Опис процедуре мерења и опис извора буке, напомена о 
одступањима од нормалних радних услова, информације о 
метеоролошким условима, положај и оријентација микрофона, 
број мерних места, трајање мерења итд.  

• У закључку извештаја мора се исказати резултат, бројчана 
вредност LEX,8h  у dB(A) и Lp,Cpeak заједно са процењеном 
проширеном мерном несигурношћу у %. Резултат се заокружује 
на једну децималу. 
 

Извештај о мерењу буке 



• П1. Ако је звучна снага моторне косачице P=0,01W 
израчунати ниво звучне снаге, ниво интензитета звука и 
ниво звучног притиска која она генерише на отвореном 
простору на позицији руковаоца (1,5 m од акустичког 
центра косачице). 

• П2. Тачкасти извор буке у слободном простору ствара на 
растојању 5 m oд извора буке ниво буке од 120 dB. 
Израчунати на којој се удаљености неће чути звук ако се 
занемари дисипација у ваздуху и ако је дисипација у 
ваздуху 1 dB на 100m. 

• П3. Израчунати еквивалентни ниво буке у току једног 
сата ако су мерним инструментом измерени параметри 
променљиве буке: L1=70 dB(A), t1=30 min; L2=80 dB(A), 
t2=30 min. 
 

Рачунски примери 



П1 решење: 
Ниво звучне снаге косачице: 

𝐿𝑃 = 10 ∙ log
𝑃𝑎
𝑃0
= 10 ∙ log

0,01

10−12
= 100 dB 

где су: 
𝑃𝑎- звучна снага посматраног извора 
𝑃0- референтна вредност звучне снаге (10−12 W) 
Интензитет звука: 

𝐼 =
𝑃𝑎
Ω𝑧 ∙ 𝑟

2
=
0,01

2𝜋 ∙ 1,5 2
= 7,07 ∙ 10−4

W

m2
 

где су: 
𝑟- растојање од извора звука до пријемника (1,5 m) 
Ω𝑧 – просторни угао зрачења извора (Ω𝑧 = 2𝜋 - када се у близини извора налази препрека, нпр. зид или под; 
Ω𝑧 = 4𝜋 - слободан простор) 
Звучни прититсак: 

𝑝 =
1

𝑟

𝑃𝑎 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐

Ω𝑧 
=
1

1,5

0,01 ∙ 1,2 ∙ 331,4

2𝜋
= 0,532 Pa 

где су: 
𝜌-густина ваздуха при 0 °C (1,2 kg/m3) 
𝑐–  брзина звука при 0 °C (331,4 m/s) 
Ниво интензитета звука: 

𝐿𝐼 = 10 ∙ log
𝐼

𝐼0
= 10 ∙ log

7,07 ∙ 10−4

10−12
= 88,5 dB 

Ниво звучног притиска: 

𝐿𝑝 = 20 ∙ log
𝑝

𝑝0
= 20 ∙ log

0,532

2 ∙ 10−5
= 88,5 dB 

где су: 
𝐼0- референтна вредност интензитета звука (10−12 W/m2) 
𝑝0- референтна вредност звучног притиска (2 ∙ 10−5 Pa) 



П2 решење: 
  
Интензитет звука се рачуна на следећи начин: 

𝐼 =
𝑃𝑎
4𝜋 ∙ 𝑟2

 

  
Разлика нивоа буке у тачкама 1 и 2: 

Δ𝐿 = 𝐿1 − 𝐿2 = 10 ∙ log
𝐼1
𝐼0
− 10 ∙ log

𝐼2
𝐼0
= 10 ∙ log

𝐼1
𝐼0
𝐼2
𝐼0

= 10 ∙ log
𝐼1
𝐼2
= 10 ∙ log

𝑃𝑎
4𝜋 ∙ 𝑟1

2

𝑃𝑎
4𝜋 ∙ 𝑟2

2

= 10 ∙ log
𝑟2
2

𝑟1
2

= 20 ∙ log
𝑟2
𝑟1

 

Из услова да је  

𝐿2 = 0 dB → 120 − 0 = 20 ∙ log
𝑟2
5
→
𝑟2
5
= 10

120
20 → 𝑟2 = 5000 km 

  
У реалним условима ниво звука опада за 1 dB на сваких 100 m, тако да важи: 

Δ𝐿 = 𝐿1 − 𝐿2 = 20 ∙ log
𝑟2
𝑟1
+
1 dB

100 m
𝑟2 − 𝑟1 → 120 − 0 = 20 ∙ log

𝑟2
5
+
1

100
𝑟2 − 5  

𝑟2 = 5 ∙ 10
120−0,01∙ 𝑟2−5

20  
  

𝑟2 ≅ 5900 m 



П3 решење: 
𝐿1 = 70 dB A ; 𝑡1 = 30 min 
𝐿2 = 80 dB A ; 𝑡2 = 30 min 

  
Општи израз за израчунавање еквивалентног нивоа буке: 

𝐿𝑒𝑞 = 10 ∙ log 
𝑡1
𝑇

𝑛

𝑖=1

∙ 100,1∙𝐿𝑖  

где су  
𝑡1-временски интервал у коме је измерен константни ниво буке 𝐿𝑖 
𝑇–  временски интервал у коме се одређује еквивалентни ниво буке (60 min) 
  

𝐿𝑒𝑞 = 10 ∙ log
𝑡1
𝑇
∙ 100,1∙𝐿1 +

𝑡2
𝑇
∙ 100,1∙𝐿2 = 10 ∙ log

30

60
∙ 107 +

30

60
∙ 108

= 10 ∙ log 0,5 ∙ 107 + 0,5 ∙ 108 = 77,4 dB(A) 
  
Закључак: Скала за ниво звука у dB је експоненцијалне природе (није линеарна) тако да се 
просечни ниво звука не може рачунати као аритметичка средина. 


