
Ηχορρύπανση  

Ένας ύπουλος ρύπος 

Δ. Σκαρλάτος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών  



Ηχορρύπανση: Από τους πιο αρχαίους ρύπους  

Ο Ιπποκράτης 
διέγνωσε τις εμβοές 
ως αποτέλεσμα της 
έκθεσης σε θόρυβο 
(5ος αιώνας π.Χ.) 

Ο Ιταλός γιατρός  Bernardi  Ramazzini 
συσχέτισε την βαρηκοΐα  στους 
εργάτες χαλκού της Βενετίας με τον 

θόρυβο του χώρου εργασίας τους 
(1713). 



Ηχορρύπανση: από τους πιο αρχαίους νόμους 

Στην Σύβαρη 
απαγορευόταν  
στους χαλκείς να έχουν  
εργαστήρια μέσα στην 
πόλη (6ος αιώνας π.Χ.) 
 
 

Στην Ρώμη Ο Ιούλιος 

Καίσαρ απαγόρευσε την  

κυκλοφορία των αρμάτων 

την νύκτα (44 π.Χ.) 



Οι μυλόπετρες προκαλούν πολύ θόρυβο 

και δονήσεις. Για τον λόγο αυτό 

απαγορεύεται να λειτουργού μύλοι κοντά 

στην πόλη  

(Bal Tashchit, 5ο βιβλίο του Μωυσή).  

Η Βαβυλωνιακή ιστορία του 
Κατακλυσμού, όπως καταγράφεται 
περίπου την εποχή του Χαμουραμπί 
(2000 π.Χ.), αποδίδει το γεγονός 
στην οργή των θεών επάνω από το 
θόρυβο των ανδρών.  
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Η ηχορρύπανση είναι ανάλογη του πυκνότητας 

πληθυσμού 

Πυκνότητα πληθυσμού και θόρυβος 
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Αριθμός κατοίκων ανά τεραγονικό μίλι 



Συνήθεις πηγές θορύβου 



Ήχος: 
 Διαταραχές της πίεσης του αέρα 

Ήχος και θόρυβος 

Θόρυβος: 
Κάθε ανεπιθύμητος ήχος 



Πως Ακούμε  



Μέτρηση του ήχου  

Ποσότητα μέτρησης: Ακουστική πίεση    

Μονάδα μέτρησης : Σταθμη L(dB) 
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Εύρος τιμών  

Ακουστική Πίεση 0-100.000.000.000 μPα 

Στάθμη Ακουστικής πίεσης 0-198 dB 

Ακουστοί ήχοι    0-140 dΒ 





Μερικοί Δυνατοι ήχοι 

Ήφαιστο Krakatoa 

180 dΒ (1883) 

Ατομική βόμβα 

194 dΒ 

(Όριο δημιουργίας 

ήχου στον αέρα) 

Εκτόξευση  

Διαστημόπλοιου 

165-170 dB 

http://listverse.files.wordpress.com/2007/11/bomb.jpg
http://listverse.files.wordpress.com/2007/11/krakatoa.jpg


Κόστος θορύβου  

• Μείωση αξίας ακινήτων 

• Ιατρικές επισκέψεις- φάρμακα 

• Χρήση γης (Ελάττωση εκμεταλλεύσιμου εμβαδού για κτίσματα) 

• Αύξηση χαμένου  χρόνου εργασίας 

 

 

Κόστος Θορύβου στην ΕΕ: 

10-40.000.000.000 /έτος 

Πηγή:EC The noise policy of the European Union   



Αποτελέσματα ηχορρύπανσης (Ι) 

• Οικονομικές επιπτώσεις 
• Επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής  
• Επιπτώσεις στην υγεία 

 

•Το κόστος του θορύβου (πχ ιατρικές 
ενέργειες) στην ΕΕ ανέρχεται στο 0.4% του 
ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος της ΕΕ των 
22 μελών. 
 
•Σε μηνιαίο μέσο ενοίκιο 350 Ευρώ/μήνα 
υπάρχει μείωση 20 ευρώ ανά άτομο ανά έτος 
για κάθε dB που υπερβαίνει τα 50 dB. 

Πηγή: SILENCE Project 



•Προσωρινή κώφωση 

•Μόνιμη κώφωση 

•Ακουστικό τραύμα 

•Εμβοές 









Τύμπανο 

Μέσο αυτί 

Κοχλίας 

Τριχίδια 

Εξωτερικό αυτί 

Νεύρα-Εγκέφαλος 

Ήχος Μηχανισμοί  
επίδρασης  



Φυσιολογικός Κοχλίας   Κοχλίας με βλαβη  

Κατεστραμμένη Περιοχή  



6%

94%

21%

79%

Χωρίς Έκθεση
σε θόρυβο

Με Έκθεση
σε θόρυβο

Εμβοές



Παθήσεις σε χώρους εργασίας 
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Επικινδυνότητα 

• Στάθμη 

• Διάρκεια  

• Συχνότητα 

Έκθεση= Στάθμη + Διάρκεια  



Όρια θορύβου (εργασιακού) 

Έκθεση  85  dBA για 8 ώρες ημερησίως επί 40 χρόνια προκαλεί στο 

85% του ανδρικού  πληθυσμού απώλεια ακοής 10%  



•Ενόχληση 

•Αϋπνία 

•Εκνευρισμός- Επιθετικότητα 

 



Ενόχληση  

•Η στάθμη του ήχου  

•Η συχνότητα του ήχου.  

•Η διάρκεια του ήχου. 

•Το εύρος και η συχνότητα διακύμανσης της στάθμης του θορύβου.  

• Η παρουσία κρουστικών θορύβων. 

•Το πόσο αναπάντεχος είναι. 

•Ο συσχετισμός του θορύβου με τη δραστηριότητα αυτού που τον παράγει. 
•Η ώρα της ημέρας 



•Το 2% των κατοίκων στην ΕΕ υποφέρουν 
από σοβαρά ενόχληση στον ύπνο. 
 
 

•Το 15% υποφέρουν από ισχυρή ενόχληση  
λόγω του κυκλοφοριακού θορύβου 
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Κατά τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας (WHO) στάθμες 

μεγαλύτερες από 30 dBA μπορούν να προκαλέσουν αϋπνία σε 

έναν μέσο άνθρωπο.  

Διαταραχές ύπνου 



Νυκτερινός θόρυβος (όρια κατά WHO) 

Επίδραση  Νυκτερινή 

στάθμη (dB) 

Κινητικότητα στον ύπνο 32 

Διακοπτόμενος ύπνος 35 

Ξύπνημα κατά την νύκτα ή 

νωρίς το πρωί  

42 

Διαταραχές ύπνου 42 

Υπέρταση- Έμφραγμα 50 

Ψυχικές διαταραχές  60 

Πηγή: Παγκόσμιος οργανισμός υγείας (WHO- EUROPE) 2009 



Παθολογικές επιπτώσεις σε παιδιά  

Προσχολικής ηλικίας 

Δείγμα: 328 (174 Αγόρια -  154 Κορίτσια) 

Σύγκριση: 2 ομάδες 

Ομάδα (α) Παιδιά σε θορυβώδες περιβάλλον (>47dΒ)  

Ομάδα (β) ήσυχο περιβάλλον (<47dB)  

• Υπέρταση (α) :5.7%    (β) 1.48% 

• Αύξηση Συστολικής πίεσης κατά 5 mmHg 

• Αύξηση καρδιακών παλμών κατά 2 παλμούς /min  

Πηγή University of Texas: Institute for Health Policy 

Σχολική ηλικία  

• Δυσκολίες μάθησης για στάθμες >55 dΒ  



Επίδραση ηχορρύπανσης σε παιδιά   

Το 15% των παιδιών υποφέρει από μόνιμη κώφωση 

•Γενικά στις συχνότητες 3-6 kHz 

•Συνήθως στο ένα αυτί 

Χαρακτηριστικά 

Αιτίες 

•Walkman, Ipod 

•Θορυβώδη παιχνίδια  

•Περιβαλλοντικός θόρυβος  



Επίδραση της μουσικής σε νέους 

Rock Concerts (100-120dBA)   63-73% 

 

Night Clubs ( 95-110dBA)        47-66% 

 

Personal Stereos( 80-110dBA)   17% 

Ποσοστά νέων  με άμβλυνση ακοής ή εμβοές από:   





Σοβαρότητα επιδράσεων (WHO)  

  

  

  

 
 

Θνησιμότητα 

Καρδιοαγγειακές Παθήσεις 

Stress 

Δυσφορία 

Υπέρταση  
Αυξημένη Χοληστερόλη 

Αριθμός ατόμων  
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Πηγή: Παγκόσμιος οργανισμός υγείας (WHO- EUROPE) 2009 



Παθολογικές 

Καρδιοαγγειακές παθήσεις 

«Στάθμες μεγαλύτερες από  

67-70 dBA σχετίζονται άμεσα  

με την υπέρταση» 

 

Πηγή: Παγκόσμιος οργανισμός υγείας (WHO- EUROPE) 2009 



Καρδιακές Παθήσεις  

Ο κυκλοφοριακός θόρυβος είναι 
υπεύθυνος για 50.000 θανατηφόρες 
καρδιακές παθήσεις και 200.000 
(3%) μη θανατηφόρες καρδιακές 
παθήσεις  ετησίως 
στα κράτη μέλη της ΕΕ 

WΗΟ 

To 1.8% των καρδιακών 
προσβολών οφείλονται σε 
στάθμες κυκλοφοριακού 
θορύβου μεγαλύτερες από 
60 dBA 



Θόρυβος και αρτηριακή πίεση 



Ηχορρύπανση σε σχολεία   

• Οριο WHO 35dB- Πραγματική κατάσταση 65 dB (μέση τιμή –Γερμάνια) 

• Το 50% των καθηγητών έχει φωνητικά προβλήματα λόγω θορύβου 



Κατανομή της ενόχλησης από  
μεταφορικά μέσα 

70% 

40% 

20% 

Ποσοστά κατοίκων στην ΕΕ που ενοχλούνται  



Παθολογικές επιδράσεις  



Επίδραση του θορύβου σε οργανισμούς  

Οργανισμός Στάθμη Επιδραση 

Aγελάδα 105 dB Μείωση στην παραγωγή γάλατος  

Πρόβατο  100 dB Αυξημένοι καρδιακοί παλμοί διαταραχή 

στην αναπνοή 

Κοτόπουλο 115 dB Διαταραχή στην ροή του αίματος 

Γαλοπούλα 100 dB Πανικός 

Χήνα 110 dΒ Ορμονικές διαταραχές 


