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ЩЕ ДОЙДЕ ДЕН, КОГАТО ЧОВЕК ЩЕ
ТРЯБВА ДА СЕ БОРИ С МНОГО
ОПАСЕН ВРАГ НА СВОЯ ЖИВОТ – СЪС
ШУМА, ТАКА, КАКТО НЯКОГА СЕ Е
БОРИЛ С ХОЛЕРАТА И ЧУМАТА”
Робърт Кох

Цел и диапазон на презентацията
• Презентацията има за цел да обърне
внимание на сериозните и не винаги
осъзнавани опасности, които
носи
прекомерното излагане на шум, както и
на опита за опазване от излагането на
шум в Полша.

Какво представлява шума?
• Понятието шум включва всички звукови
дразнители, които поради интензивността си,
спектъра и времетраенето си са вредни за
организма или в даден момент са просто
нежелани.
• Шумът е един от най-сериозните окръжаващи
фактори, които причиняват вреди в добруването
на човека, които вреди трудно могат да бъдат
оценени.
• Може да се смята че шумът е придружавал
човека от началото на нашага ера, но е ставал
особено досаден в големите агломерации от
хора, успоредно с развитието на градовете и
комуникациите.

Физически параметри на шума
• ниво и концентрация на шума,
• ход на характеристиката на шума като функция
на честотата му (спектър на шума),
• ход във времето. Различаваме постоянен,
откъслечен и импулсивен шум.
• времетраене (период на излагане на шум по
време на работа).

Видове шум
• От гледна точка на източника на произход шумът
се дели на:
• промишлен (инсталационен),
• комуникационен шум, причинен от пътни
комуникации, самолетни и железопътни
комуникации,
• комунален (квартален) шум,
• домашен шум,
• шум, свързан с работната среда.

Инфразвук, ултразвук, вибрации
• Шумът е съпроводен също и от механични вълни
с друг вид трептене, които трептения, може да
оказват неблагоприятно въздействие върху
човека.
• инфразвуци – това са трептения с ниска честота
от 0-16 херца, които не се чуват или слабо се
чуват, но оказват силно влияние върху вътрешните
органи на човека.
• Ултразвуци – вълни с голяма честота- над 20 000
херца, които на практика не се чуват, но оказват
въздействие върху човека,
• Вибрации – това са трептения, които се
разпространяват в твърди тела, които трептения
оказват въздействие върху човека, който се

Медицински аспекти на въздействието на
шума върху човека
• човешкото ухо долавя звуци в много широк
диапазон – приет е обхват от нула до 120
децибела, като над границата от 120 децибела
повечето хора усещат болка и може да се
стигне до увреждане на слуха.
• Паралелни звуци с по-ниска сила /интензивност/
може също да са вредни за слуха особено
тогава, когато става дума за по-продължително
излагане на този вид шум.

Фиг.1: Скала на шума и патология на ухото ! (Източник: Шума
– деца, заплашени от глухота. Институт по физиология и
патология на слуха, Варшава 16 декември 2008 г.).
Скала на шума
а/стартиращ реактивен самолет
б/рок концерт
в/експлозия на петарда
г/буря с гръмотевици
д/ граница на бързо увреждане на слуха /130 децибела/: шум
с такава сила уврежда слуховите клетки
е/спортен автомобил
ж/пневматичен чук
з/граница на болката – 120 децибела: пребивавайки при
шум с такава сила много хора чувствуват болки в ушите
и/ слушане високо на музика – 100 децибела
й/камион – 80 децибела
к/ граници на увреждането на слуха: пребиваването при шум
от 80 децибела в продължение на 8 часа ежедневно в
продъление на няколко години води до увреждане на
слуховите клетки.
л/ 55 децибела е границата на вредното въздействие на
шума, който започва да оказва отрицателно въздействие
върху организма, като причинява например смущения в
съня
м/прахосмукачка
н/уличен шум
о/разговор
п/дом, в който не работи никакво съоръжение на висок тон
р/песен на птички
По какъв начин се загубва слуха:
1. Спуква се ушната цила, което се случва рядко при силен
шум
2. Увреждане на костиците на средното ухо; това състояние
настъпва в резултат на силен шум или при възпаление.
3. Унищожаване на слуховите клетки във вътрешното ухо:
отговорност за 80% от случаите за загубване на слуха носят
шума, вирусни инфекции и някои лекарства.
4. Увреждане на слуховия нерв; увреждането на слуховия
нерв се причинява от счупване на черепа и от подутини,
причинени от рак. ш/ шепот у/дишане .

Нива на шума
• - под 35 децибела – не са вредни за здравето, но може да
предизвикват нервиране
• и да пречат при работа, която изисква концентрация;
• - нива от 35 до 70 децибела – оказват въздействие върху умората
на нервната система като сериозно затрудняват разбирането на
говора, заспиването и почивката;
• -нива от 70 до 85 децибела: водят до значително намаляване на
производителността на труда, като може да са вредни за
здравето и да довеждат до увреждане на слуха;
• - нива от 85 до 130 децибела: причиняват голям брой болестни
състояния на човешкия организъм, като не дават възможност за
долавяне на говора дори от разстояниеот 50 см;
• - нива над 130 децибела: причиняват трайно увреждане на слуха
като водят до възбуждане на трептения във вътрешните органи на
човека и до увреждането им.

Въздействие на шума върху човешкия
организъм
• води до намаляване на слуха, професионална глухота и до
трайно повишаване на границата на чуваемост,
• води до смущения във вегетативната нервна система, което се
отнася за кръвообращението, за работата на сърцето,дишането
и за промени в дейността на жлезите с вътрешна секреция,
• намаляване на умствената дейност,
• нервно изтощение,
• до състояния на угнетяване и депресия,
• до прекалена нервност /възбудимост/,
• до безсъние,
• до състояния на фобии.

Застрашеност от шум в Полша
• Оценките показват, че основната опасност за акустичния климат в Полша
се крие в комуникационния шум, особено в пътния шум, като все повече
намалява значението на промишления шум.
• - Увеличава се въздействието на шума, свързан с развитието на
летателната комуникация, като в по-голямата си част този шум се свежда
до терените, които се намират в близост до летищата.
• Оценките показват, че в Полша на въздействието на шума са изложени 13
милиона души. Специалистите, оценяващи състоянието на слуха на
обществото в Полша сигнализират за сериозни застрашености. Голям
брой проучвания, в това число и комплексни, провеждани от началото на
90-те години сред децата от училищата и сред младежта от висшите
училища, са доказали че от 20% до 30% от проучваните имат проблеми
със слуха.Оценките показват, че проучването трябва да обхване около 7
милиона души деца и младежи.
• „Общонародният тест на слуха 2011” е потвърдил по-раншните прогнози.
Въз основа на изследванията, в които са включени 10 хиляди души от 41
населени места в Полша, е направена оценката, че всеки трети поляк
има проблеми със слуха, като това все повече се отнася за по-млади
хора. В групата на лицата под 40 години почти половината недочува.

Комуникационен шум
• В тази категория преобладаващата
застрашеност се крие в пътния /уличния/ шум,
който е свързан преди всичко с движението на
превозни средства и представлява главната
застрашеност за градоустройствените терени.
• За да може успешно да се води борба с този
вид шум, са определени прагови /гранични/
нива за шум в околната среда.

Акустични карти
• Изготвяните акустични карти са един от важните
показатели, определящи степента на
застрашеност от шум. Съгласно решението на
директива 2002/49/ЕО на Европейския
парламент, както и на Съвета от 25 юни 2002 г.
относно оценката и управлението на нивото на
шум в околната среда страните членки са
задължени да изработват за своята територия
стратегически акустични карти с цел определяне
на четири области с особено значение.

Фиг.2: Процентен разпад на излагането на пътен шум на жителите на ЕС в агломерации над 250 хиляди
жители (Източник: Европейска агенция по околна среда /ЕЕА)
1. Процент на жителите
2.Дневно време, показател Ldwn
3.Нощно време, показател Ln
4.Категория на излагане в децибели
5.Средна, максимум, минимум.

Фиг 3: Процентен разпад на излагането на пътен шум на жители на
агломерация в Полша с големина над 250 хиляди жители (източник:
Европейска агенция по околна среда /ЕЕА).

Ниво на шума Полша – ЕС
• Полша: застрашеността от шум в Полша касае по-малка част от
популацията на жителите, изразена в проценти, при по-малки
стойности на интензивността на шума
• 55 до 64 децибела , през деня, и 50-55 децибела – през нощта.
• От друга страна процентът на лицата, изложени на по-голям шум
в интервала от 65-74 децибела – през деня, и 60-69 децибела –
през нощта в Полша е по-голям в сравнение с Европейския съюз
(фиг.2 и фиг3 ).
• резултатите са получени благодарение на изработването на
акустични карти съгласно нормите на Директивата за шума за
населените места със жители над 250 хиляди жители.

Фиг.4: Процент на броя на жителите на отделни агломерации (над 250 хиляди души),
изложени на пътен шум на ниво LDWN, който е по-голям от 60 децибела, както и на LN, поголям от 50 децибела (източник: акустични карти за градове с повече от 250 хиляди жители).

Таблица 1: Сравнение на процентното разпадане на числата от измерването на пътния шум при
използуване на два критерия за разпределяне: гранични стойности от 60 децибела и 70 децибела.
1. Периоди
2. Разпад на числата от измерването на нивата в отделните диапазони (в проценти) 3. Критерии на
разпределянето 1 (L aeq)
4.Критерий на разпределянето 2 (LAeqD)
5. Източник : Главна инспекция по опазване на околната среда / Държавен мониторинг на околната
среда/.

Обобщение на проучванията
• Представените резултати сочат, че за 3-годишния период на
проучването (2007-2009 г.) e спаднал с повече от 15% броя на
случаите на превишаване на допустимите нива на звука – за 60те децибела що се касе до нивото от 70 децибела – с 23,5%.
• - общият брой на жителите на 12-те най-големи града в Полша е
около 6,8 милиона души.
• - през времето ден, вечер, нощ 36% от цялата популация е
застрашена от шум от порядъка на над 60 децибела.
• - През нощта този процент представлява 38% при ниво на шум от
50 децибела.
• - Около 2,5 милиона души в най-големите агломерации са
изложени на шум над допустимите граници – през деня, а в още
по-голяма степен – през нощта

Фиг. 8: Динамика на промените в броя на регистрираните леки коли и камиони през периода
1990-2007 г.
1. Леки коли в хиляди броя
2.Камиони, в хиляди броя
3. Леки коли
4. Камиони и ремаркета със седалка.

Причини за нарастване на нивото на
шума
• главната причина за увеличаване на нивото на
пътния шум над допустимите граници в Полша е
бързото нарастване на броя на превозните
средства от началото на 90-те години. През 2009
г. броя на регистрираните леки коли е
превишила 16 милиона броя, а на камионите –
2,5 милиона броя.
• Опасността от допълнителен шум се увеличава
от слабото развитие на пътната
инфраструктура, от слабото качество на пътната
настилка и от общата липса на околовръстни
пътища.

Шум, причинен от самолети
• увеличава се значението на летателната комуникация.
• През 2007 г. в Полша е установен 60% ръст на пътниците по
вътрешните линии.
• В Полша се намира едно от най-големите летища : летището на
името на Фридерик Шопен във Варшава, а също и няколко
летища със средни размери: Краков-Балице, Гданск-Ренбехово,
Познан-Лавица и още десетина по-малки летища, които тепърва
ще се разширяват.
• Оценките сочат, че увеличаването на нивото на шум от самолети
в Полша си остава проблем и ще бъде увеличаващ се проблем,
касаещ хората, живеещи в близост до летищата, което се
отнася както за големите международни летища, така и за
местните летища.

Шум, причинен от железопътно движение
• Въпреки липсата на представителни проучвания за нивото
на шум за цялата железопътна мрежа в Полша е налице
оценка на застрашеността от железопътен шум.
• - Намалява застрашеността от увеличаване на нивото на
допустим шум поради модернизацията на железопътния
транспорт и ликвидирането на много железопътни връзки.
•
- Дължината на главните вътрешни железопътни
линии в Полша е около 13 хиляди км; оценява се, че около
0,5 милиона души, живеещи в близост до железопътните
линии, са изложени на шум на ниво от 60 децибела
дневно, и на 50 децибела – през нощта.

Промишлен шум

Фиг.9: Относителен процентен дял на допустимите нива на звук, изразени с показателя LAeqD , измерени
близо до промишлени предприятия, според отделните превишени от тях допустими стойности през
периода 2007-2009 г.(100% - това са всички предприятия, чийно шум превишава допустимите нива през
нощта) (източник: Главна инспекция за опазване на околната среда/Държавен мониторинг на околната
среда).
Граници на превишаване на допустимото ниво на звука LAeqD.
До 5 децибела
3. От 5,1 до 10 децибела
4. От 10,1 до 15 децибела
5.От 15,1 до 20 децибела
6.Над 20 децибела.

Промишлен шум

Фиг.10: Относителен процентен дял на допустимите нива на звука, изразени с показателя La
eqN децибела, измерени в близост до промишлени предприятия, за отделните нива на
превишените стойности през периода 2007-2009 г. (100% - това са всички предприятия, чийто
шум превишава допустимите нива нощно време) (източник: Главна инспекция по околна
среда/Държавен мониторинг на околната среда).
1.Граници на превишаване на допустимото ниво на звук LaeqN
2 . До 5 децибела. От 5,1 до 10 децибела. От 10,1 до 15 децибела. От 15,1 до 20 децибела .
Над 20 децибела.

Обобщение
• Европа, в това число Полша, са застрашени от увеличаващотосе
ниво на шум, което се отнася преди всичко за шума, причинен от
комуникационните връзки.
• - Шума въздействува отрицателно върху човешкото здраве и
върху човешката кондиция, което особено се отнася за децата и
младежта.
• - Застрашеността от шум в обществото се осъзнава на доста
ниско ниво.
• - Държавите търпят загуби поради оттеглянето от работа на лица,
които недоуват или са глухи през активния или професионалния
им период.
• - Все още е в началната си фаза работата по координацията на
борбата със шума, започната в ЕС и в Полша.
• - Необходимо е да се въведат общи, общодостъпни изследвания
на слуха.

