
КОМУНАЛНА БУКА КАО ФАКТОР 
УГРОЖАВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА

Виолета Стојановић



У овом раду су обрађене саобраћајна и индустријска бука, као фактори угрожавања 
радне средине  и мере заштите од ње.

Бука омета људе у току рада,
смањује њихове радне способности, 
угрожава људе ван радног времена и 
радног места.
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Увод



- сваки чујни непријатни и узнемирујући 
осећај;

- то је звук коме треба додати и психо-
физиолошке утицаје.
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log10Ниво звука:

- сваки акустични феномен који 
производи такав осећај; 
- сваки звук случајног карактера који 
нема дефинисане елементе.

Праг чујности и граница бола:   

Io=10-12 W/m2 и 10 W/m2
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Физичке карактеристике буке
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 fonСубјективна јачина звука (ниво гласности): 

Тежинске криве (А, B, C, D) су 
фреквенцијске корекционе карактеристике 
које дају појединим фреквенцијама већи 
или мањи значај, мењајући њихову 
„тежину”, чиме се усклађује њихово дејство 
на човека са осетљивошћу органа слуха на 
звук. 

На 1000Hz субјективна јачина звука има 
исту вредност  као   објективна јачина 
звука: 

Основне карактеристике буке 
су: интензитет, спектар и трајање 
(и евентуално ритам прекида).

4



Комунална бука је бука коју стварају сви 
извори буке који се јављају у човековом 
окружењу, искључујући буку која настаје на 
самом радном месту у индустријским 
погонима.

Извори буке су:

На отвореном 
простору 

У затвореном 
простору

db
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Извори комуналне буке



Превозно средство Унутрашњи ниво буке (dB(A))

Аутомобили при брзини од

90km/h на дужим релацијама 69-78

Возови 63-67

Трамваји 69-73

Подземна железница 74-79

Авиони 70-80

Авиони на краћим релацијама 75-85

Хеликоптери 85-95

Табела 1: Ниво буке у унутрашњости превозних средстава
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Саобраћајна бука



Табела 2: Ниво буке на растојању 10m од превозног средства

Превозно средство

Спољашњи ниво буке 

(dB(A))

Аутобус 72-75

Аутомобили при брзини 

од 90km/h 82-87

Теретни воз 85-88

Подземна железница 98-103

Камион 82-89

Камион (лер гас) 70-75
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Табела 3: Нивои буке летилица

Авиони SEL(dB(A))

Boeing 707,DC-8 113.5

Boeing 727 112.5

Boeing 737,DC-9 110.0

Boeing 747 102.5

DC-10 100.0

Boeing 757 97.0

Boeing 767 96.7

Хеликоптери SEL(dB(A))

Boeing CH-47C 99.2

Sikorsky S-64 93.2

Bell 212 89.0

Augusta A 109 89.7
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Табела 4: Допуштени ниво буке с обзиром на врсту делатности

ред. 
бр.

Врста делатности

Допуштени 
ниво буке dB (A)

a b c

1.
Физички рад без захтева за менталним напрезањем и 
запажањем околине слухом 85 85 80

2.
Физички рад усмерен на тачност и концентрaцију; повремено 
праћење и контрола околине слухом; управљање 
транспортним средствима

80 75 70

3.

Рад који се обавља под честим говорним командама и 
акустичним сигналима

Рад који захтева стално праћење околине слухом. Рад 
претежно менталног карактера, али рутински 75 70 60

4. Рад претежно менталног карактера који захтева 
концентрацију, али је рутински. 70 65 55

a – Означава буку коју прави оруђе за рад или уређај којим радник рукује или га
послужује.
b – Означава буку коју прави оруђе за рад или уређај којим радник не рукује нити га
послужује.
c – Означава  буку коју стварају непроизводни извори (уређаји за вентилацију или 
климатизацију, суседна организација, улични саобраћај, итд.)
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Рада мотора возила

Бука коју стварају возила зависи од:

Ррзине кретања возила Врсте и стања 
пнеуматика

Уздужног нагиба и типа 
површине коловоза

Влажности коловоза Самог возача возила
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Бука друмског саобраћаја



Бука која настаје услед котрљања
пнеуматика по коловозу 
је доминантна при брзинама возила већим од 
80km/h.

У зависности од шара на пнеуматицима бука 
износи од 70 dB(А) до 95 dB(А). За брзине испод 
50km/h ова бука није знатно изражена. 
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Бука коју стварају пнеуматици 
возила



Главни извори буке су:

Интеракција точкова вагона 
и локомотиве са шинама

Погонски систем

Додатна опрема
(вентилација и сирене) 

Аеродинамичка бука 
воза велике брзине
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Бука железничког саобраћаја



Брзине воза Типа локомотиве, вагона и шина

Основе на којој су шине 
постављене

Крутости точкова и 
шина
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Бука коју генерише железнички саобраћај зависи од:



Број ваздухоплова Коридор слетања и узлетања и
атмосферски услови

Буку слетања и узлетања ваздухоплова у близини 
аеродрома узрокује:

Бука погонског система Аеродинамичка бука 
14

Бука ваздухоплова (авиона и хеликоптера)



Механизми генерисања индустријске буке се деле на:

Механичке Аеродинамичке Магнетне

Магнетни извори буке код електричних мотора, генератора, трансформатора и 
светлосних уређаја 
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Индустријска бука



Нестабилности
система

Неправилног 
подмазивања опреме

Кварова, неравних површина 
прљавштине

Правилним одржавањем
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Механизми генерисања буке механичке природе се отклањају 
решавањем: 



Бука представља један од најзначајнијих узрока:

Нервозе и повећаног 
крвног притиска

Промене у циркулацији 
крви и раду срца

Поремећаја  вида, снижавања стабилности  јасног  расуђивања  и  рефлексних  радњи

Нарушавања сна
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Негативни ефекти буке



Од 90dB до 120dB –угрожава орган 
чула слуха

Изнад 120dB  - сметње у равнотежи, 
обољење срца и крвних судова 
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Од 30dB до 65dB  
има само психички утицај

Од 65dB до 90dB  - реакције 
вегетативно нервног система

При нормалној фреквенцији бука:



Мерење и анализирње вредности буке на радним местима

Нормирање буке (оцена штетног дејства буке на бази пуног радног 
времена у складу са нормативима допуштених нивоа буке који су дати у 
Правилнику о мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним 

просторијама). 
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Мере заштите од буке



Техничке мере Медицинске мере

 периодични прегледи запослених на 
бучним радним местима,
 спровођење програма за заштиту слуха 
који садржи годишње тестирање слуха, 
мерење нивоа буке на радном месту и 
коришћење аудиторне заштите.
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Врсте мера заштите од буке:

 од места где се ствара бука, преко 
пута преноса звука, 

 све до човека – пријемника на 
радном месту. 



Прецизна израда делова машина, отклањање 
сударања металних делова, уметање  амортизера 
између појединих делова машина, постављање 
машина на гумене подметаче или на амортизере 
и тд.

Мотори друмско-саобраћајних 
возила и ваздухоплова

Индустријске
машине и алати 
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Мере редукције које се предузимају на изворима буке



Асфалтирање коловоза

Постављање баријера, тунелаОблагање зидова у радној просторији
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Зелене   површине   
поред  саобраћајница 

Мере заштите на путу преноса звука



Уметци - пластични чепови и муфови Кациге или шлемовиСлушалице

- умецима или муфовима је за (15-30) dB,   
- за истовремено коришћење уметака и муфова је за (10-15) dB (ова комбинација би 
била врло ефикасно у редукцији буке која прелази 105 dB). 
- обичним комадом вате или хартије који се стави у слушни канал је за само 7 dB 
(представља врло слабу заштиту). 

Редукција буке:

Примена личних заштитних средстава
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Мере индивидуалне заштите од буке на радним 
местима



Према подацима Светске здравствене 
организације:
око 12% светске популације има проблем са 
слухом,
око 16% европског становништва живи и 
ради у „црним акустичким зонама” 
(еквивалентни нивои буке су већи од 65 dB). 
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Бука је једна од главних штетности и 
опасности којa критично оптерећује 
популацију и значајан је еколошки 
проблем озбиљног нарушавања 
здравља и смањења радне 
продуктивности популације.  

Мере побољшања организације рада: 
прављење чешћих пауза у току рада у 
просторијама које су изоловане од дејства 
буке, редукција радног времена, промене 
радног места радника са оштећеним 
слухом, продужење годишњих одмора итд. 

Закључак


