
Рискове от Шума

В минно-добивния бранш



Законодателство на ЕС относно шума

“7.3 Когато работните места са на открито, те трябва 
да се организират в максималната възможна степен по 
начин, осигуряващ, че работниците : …

(b) не са изложени на увреждащи нива на шума, а така 
също и на външно въздействие на газове, пари или прах”

Директива 92/104/EEC относно 
минималните изисквания за 
подобряване на защитата на  
безопасността и здравето на 

работещите от открития и 
подземния добив на полезни 

изкопаеми

• Стойностите на граничната експозиция и на 
експозицията за предприемане на действие са :
• Горна стойност за предприемане на действие: LEX,8h 85 

dB(A)

• Седмичната експозиция dда не превишава 87 dB(A)

Директива 2003/10/EC относно 
минималните изисквания по ЗБР 
по отношение на излагането на 

работещите на рискове, 
произлизащи от физични агенти

agents (шум)



Какво е шум?

• Звукът е това, което чуваме. 
Нежеланият звук е шум.

• Звукът се създава от вибриращи 
предмети и достига до ушите на 
слушателя като вълни във въздуха или 
друга среда. Когато даден обект 
вибрира, това причинява леки 
промени във въздушното налягане. 
Тези промени се движат като вълни 
във въздуха и издават звук 



Какви са основните хактеристики на шума?

• Има две основни хактеристики на шума:  честота и сила

• Нивата на шума се описват децибели (dB)

• Ако два еднакви източника създават шум с ниво 90 dB 
(A) , общото ниво на шум е 93 dB (A), а не 180 dB (A)

• 3 dB(A) увеличение отговарят на удвояване на 
звуковата енергия

• 10 dB(A) …отговарят на 10 пъти увеличение на 
звуковата енергия

• 20 dB(A) …отговарят на 100 пъти увеличение на 
звуковата енергия



Как да 
идентифицира
ме шумното 
работно място?

шумът е натрапчив

необходимо е да повишвате глас, за водите разговор с някого, 
стоящ на 2 м от вас, поне в определени части на деня

използвате шумни инструменти или оборудване за повече от час и 
половина през деня

известно е, че работата включва шумни дености, например 
пробиване

има шумове поради удари (като чукане, коване, пневматични 
ударни инструменти и т.н.), шумове, причинени от взривни 
вещества, използвани при задвижвани от патрони инструменти , 
детонатори,  пистолети



Какви са рисковете, произлизащи от шума?

Шумът при работа може 
да доведе до трайно 
инвалидизиращо 
увреждане на слуха

(неспособност за 
разбиране на реч и т.н.)

Загубата на слуха може 
да е постепенна
(дълготрайно излагане 
на шум) 

или

внезапна (излагане на 
екстремно силен шум) 

Шумът може 
да прикрие 
други рискове 
на работното 
място

Хората могат да развият 
звънене, свирене, 
жужене или бръмчене в 
ушите и тревожно 
състояние, което може да 
доведе до нарушен сън



Комуникацията в един 
добивен обект е от 
критична важност l!
• Влизайки в един добивен 
обект, винаги помни, че :

• Шумът може да “маскира” 
други опасности (напр. шумът 
от пробивна машина може да 
прикрие електро опасност)

• Ако използваш традиционна 
слухова защита, увери се, че 
си в състояние да чуваш 
колегата си или близко 
разположеното оборудване



Нива на шума при добивното оборудване

Оборудване

Камиони 

Екскаватори

Булдозери

Пробивни сонди

Грейдери

Първични и вторични трошачки
(руди)

Трошачки (разкривка)

Транспортна лента за руда

Ниво на шума (dB(A))

114

103

116

95

106

110

104
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Кой може да бъде увреден?

ХОРА, РАБОТЕЩИ С ОБОРУДВАНЕ, 
ГЕНЕРИРАЩО ШУМ С ВИСОКИ НИВА, 

НАПР. БУЛДОЗЕРИ, ТРОШАЧКИ

ДРУГИ РАБОТЕЩИ
(ПОДДРЪЖКА, И Т.Н.)

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ



Правилен ред на мерките за 
контрол

Елиминиране

Промени в 
процесите, 
съставките 
или 
машините, 
така че да се 
генерира по-
малко шум

Замяна

Заместване 
на шумни 
машини с по-
тихи 
варианти

Инженерни 
решения

Употреба на 
екрани и 
прегради от 
шумо

поглъщащ 
материал, 
обграждайки 
шумните 
процеси и 
зони

Административни 
мерки

Обучение на 
персонала

Ротация на 
работещите

Оттегляне на 
персонала от 
шумната 
зона,когато 
присъствието 
му там не е 
наложително

ЛПС

Средства за 
Слухова 
Защита

Външни 
антифони

Вътрешни 
антифони 
(тапи)



Увреждането на Слуха Зависи от 3 фактора:

НИВО НА 
ДЕЦИБЕЛИТЕ

ДИСТАНЦИЯ ВРЕМЕ



Ниво на 
Децибелите

• 50-60dB(A) се счита за 
безопасен/умерен

• 85-90dB(A) се счита за 
силен необходима е 
защита

• 90-110dB(A) е екстремно 
силен



Дистанция

• С увеличаване на дистанцията 
от източника на шум, 
децибелите намаляват

• Отдалечаването от шумовия 
източник, в случаите когато не 
е наложително да си него, 
намалява вероятността да 
получиш увреждане

• Изолирай се от външни 
източници на шум, когато е 
възможно (напр.затвори 
вратата на стаята си)



Време

• Вредното въздействие на 
шума се натрупва през 
човешкия живот

• Рискът от трайно увреждане се 
увеличава при редовно 
излагане на силни звуци

• Ограничи излагането на силен 
звук!

• Винаги използвай подходяща 
слухова защита

ОГРАНИЧИ ЕКСПОЗИЦИЯТА ДО :



Как да се държим в “шумна среда”?

• Грижи се за средствата си за лична защита на слуха. Твоят 
работодател трябва да те уведоми как да ги поддържаш и откъде 
следва да ги получиш. Увери се, че си наясно какво е необходимо 
да правиш. 

• Явявай се на медицинските прегледи за контрол на слуха. В твой 
интерес е каквито и да било признаци за увреждане на слуха да 
бъдат открити възможно най-рано, преди да са довели до трайни 
последствия.

• Докладвай за всеки проблем



Как да се държим в “шумна среда”?

• Помагай на своя работодател да направи необходимото за защита 
на слуха ти. 

• Увери се, че прилагаш правилно всички средства за предпазване от 
шума и следвай въведените процедури.

Сътрудничество

• Носи ги правилно и през цялото време докато вършиш шумна 
работа или си в зона, в която се изисква защита от шум. 

• Свалянето им дори и за малко, наистина намалява цялостната 
защита от шума и съответно слухът ти може да бъде увреден.

Носи всички предпазни 
средства, които ти са 

предоставени

• Ако действително, признаците за промени в слуха се установят в 
ранен етап, това може да предотварти получаването на трайно 
увреждане

Явявай се на 
медицинските прегледи

• Докладвай веднага за проблеми с устройствата за контрол на шума 
или  със средствата за персонална слухова защита. 

• Уведоми работодателя си и представителите на работещите в КУТ.
Докладвай веднага



Тапи за уши

Правилно поставени Неправилно поставени



Външни антифони

Прибрани, когато са на съхранение При поставяне



Развитието на IT 
технологииете 
позволява по-
лесна 
комуникация в 
шумна среда



Забележка

Тази презентация има за цел да информира и не замества обучението, 
което трябва да получите на работното си място. Винаги се консултирайте 
с вашия мениджър по здраве и безопасност, ако възникнат въпроси, 
свързани със здравословните и безопасни условия на труд.


