TÍN HIỆU BÁO NGUY Ở NƠI LÀM VIỆC
Tín hiệu âm thanh báo nguy
TCVN 5041 - 89 (ISO 7731 - 1986)
DANGER SIGNALS FORWORK PLACES Auditory danger signals .
Cơ quan biên soạn :
Trung tâm - Tiêu chuẩn - Chất lượng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường Chất lượng
Cơ quan đề nghị ban hành và trình duyệt :
Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường – Chất lượng
Cơ quan xét duyệt và ban hành :
Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
Quyết định ban hành số : 104/QĐ ngày 26 tháng 2 năm 1990
Khuyến khích áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu an toàn và phương pháp thử tương ứng đối
với những tín hiệu âm thanh báo nguy ở những nơi làm việc tại khu vực tiếp nhận tín
hiệu và đề ra những hướng dẫn thiết kế các tín hiệu đó . Tiêu chuẩn này cũng áp dụng
cho những trạng thái tương tự .
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho những âm thanh báo nguy bằng mồm như tiếng
kêu, tiếng loa) .
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Những quy định đặc biệt như những quy định về thảm họa công cộng và giao thông
công cộng không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này .
Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ISO 7731 - 1986 .
1. Định nghĩa:.
Để phục vụ cho tiêu chuẩn này cần áp dụng những định nghĩa sau đây:
1.1 Tín hiệu âm thanh báo nguy - Tín hiệu xuất hiện lúc bắt đầu tình trạng nguy
hiểm: nếu cần thì kéo dài cả trong quãng thời gian xảy ra tình trạng nguy hiểm cho đến
lúc kết thúc.
Chú thích. Tuỳ thuộc vào mức độ khẩn cấp và hậu quả của sự nguy hiểm có thể gây
ra cho con người mà có thể phân biệt hai loại âm thanh tín hiệu báo nguy, đó là tín hiệu
âm thanh báo động nguy hiểm và tín hiệu âm thanh báo sơ tán khẩn cấp.
1.1.1 Tín hiệu âm thanh báo động nguy hiểm (bao gồm cả tín hiệu báo trước) - Tín
hiệu chỉ rõ khả năng hay thực tế đang xảy ra tình trạng nguy hiểm đòi hỏi phải có
những biện pháp thích hợp: để loại trừ hoặc kiểm soát sự nguy hiểm đó và đề ra những
chỉ dẫn liên quan đến những hành động cần phải tiến hành.
1.1.2. Tín hiệu âm thanh báo sơ tán khẩn cấp - Tín hiệu chỉ dẫn sự bắt đầu hay tình
trạng thực tế đang xẩy ra hiểm họa khẩn cấp kéo theo khả năng gây tai họa và hướng
dẫn cho mọi người rời khỏi nơi nguy hiểm, theo cách thức đã được chấp nhận .
1.2. Khu vực tiếp nhận tín hiệu - Khu vực mà tại đó người nghe có thể nhận biết và
phản ứng được với những tín hiệu.
Chú thích. Tiêu chuẩn này không giải quyết vấn đề có thể xẩy ra do những tín hiệu
báo nguy được nghe từ bên ngoài khu vực tiếp nhận tín hiệu.
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1.3. Tiếng ồn bao quanh - Bất cứ tiếng ồn nào nghe được trong khu vực tiếp nhận tín
hiệu mà không do máy phát tín hiệu báo nguy tạo ra.
1.4. Ngưỡng nghe thực (ngưỡng nghe thực khi có tiếng ồn báo nhiễu) - Mức ồn mà
tại đó tín hiệu âm thanh báo nguy vừa chợt có thể nghe được ngay trong tiếng ồn bao
quanh, trong đó có tính đến sự thiếu hụt khả năng nghe của người nghe cũng như mức
làm suy giảm âm thanh của dụng cụ bảo vệ cơ quan thính giác .
2. Ký hiệu:
f - tần số trung bình nhân của dải tần số (ví dụ dài 1/3 ôcta);
Loct - mức ôcta (so với 20 Pa);
LN,A - mức âm theo đặc tuyến A của tiếng ồn bao quanh, tính bằng dB;
LN,oct - mức ôcta của tiếng ồn bao quanh, tính bằng dB;
LN,l/3oct - mức 1/3 ôcta của tiếng ồn bao quanh, tính bằng dB;
LS.A - mức âm theo đặc tuyến A của tín hiệu âm thanh báo nguy, tính bằng dB
L S,oct. - mức ôcta của tín hiệu âm thanh báo nguy , tính bằng dB;
L T,ọct - mức ôcta của ngưỡng nghe thực, tính bằng dB;
L T,1/3oct - mức 1/3 ôcta của ngưỡng nghe thực, tín bằng dB;
L

W,A

- mức công suất âm theo đặc tuyến A của tín hiệu âm thanh báo nguy, tính

bằng dB ;
d- mức làm suy giảm âm thanh của các trang bị bảo vệ cơ quan thính giác, tính bằng
dB ;
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Chú thích Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho mức áp suất âm (L).
3. Yêu cầu an toàn: .
3.1 Yêu cầu cơ bản
Bản chất của tín hiệu âm thanh báo nguy là bất kỳ người nào trong khu vực tiếp nhận
tín hiệu đều có thể nhận biết và phản ứng được với tín hiệu báo nguy đó như đã định.
Những tín hiệu âm thanh báo nguy phải nổi bật hơn so với tất cả những tín hiệu âm
thanh khác về mặt nhận biết.
Một tín hiệu âm thanh báo sơ tán khẩn cấp phải nghe rõ nhất so với tất cả những tín
hiệu âm thanh báo động khác về mặt nhận biết.
Cần phải xem xét lại cẩn thận tác dụng của tín hiệu âm thanh báo nguy trong các
quãng thời gian nhất định mỗi khi đưa một tín hiệu mới hoặc tiếng ồn khác vào sử dụng
(dù đó là tín hiệu báo động hay không) .
3.2 Sự nhận biết
Sự nhận biết đáng tin cậy xác thực của một tín hiệu âm thanh báo nguy đòi hỏi rằng
tín hiệu đó phải được nghe rõ ràng, phải đủ phân biệt được với những âm thanh khác
trong môi trường và phải có một ý nghĩa rõ ràng.
3.2.1 Độ nghe rõ
Tín hiệu âm thanh phải được nghe thấy rõ ràng. Ngưỡng nghe thực cần phải được
tăng lên. Thông thường có thể đạt được điều đó nếu mức âm theo đặc tuyến A của tín
hiệu vượt quá mức tiếng ồn bao quanh là 15 dB hoặc nhiều hơn .
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Muốn dự báo một cách chính xác hơn kết quả mức có là thể đạt được thì sử dụng,
phân tích dải ôcta hoặc dải 1/3 ôcta
Chú thích: việc sử dụng phân tích dải 1/3 ôcta sẽ cho kết quả chính xác hơn nhưng
trong hầu hết các trường hợp khi sử dụng dải ôcta đã đạt yêu cầu rồi.
Khi sử dụng phân tích dải ôcta thì mức âm thanh sẽ vượt ngưỡng nghe thực ít nhất là
10 dB trong một hoặc nhiều dải ôcta thuộc dãy tần số quy định tại điều 6.2.
Khi sử dụng dải 1/3 ôcta thì mức âm thanh sẽ vượt quá mức ngưỡng nghe thực ít
nhất là 15 dB trong mỗi dải 1/3 ôcta hoặc nhiều hơn thuộc dãy tần số quy định tại điều
6.2
Trong mọi trường hợp đều phải xem xét đến khả năng nghe của người tiếp nhận âm
thanh và việc sử dụng dụng cụ bảo vệ tai .
Nếu không xem xét cẩn thận khả năng nghe của người tiếp nhận âm thanh và việc sử
dụng dụng cụ bảo vệ tai thì kết quả có thể trái ngược, ví dụ như kết quả của việc kiểm
tra nghe. Mức âm theo đặc tuyến A của tín hiệu sẽ không được nhỏ hơn 65 dB để bảo
đảm cho độ nghe rõ của tín hiệu đều có thể nghe được, cả cho những người có khả năng
nghe bình thường và cho những người mất khả năng nghe nhẹ. Tại những nơi mà
những người nghe bị nghễnh ngãng hoặc nặng tai thì phải tiến hành kiểm tra khả năng
nghe bao gồm mẫu đại diện của những người đó. Không nên quá tin vào khả năng nhận
biết của tín hiệu báo nguy
3.2.2. Sự phân biệt
ít nhất phải có hai trong những những thông số âm thanh của tín hiệu báo nguy (mức
âm thanh, phân bố theo thời gian kết hợp các tần số) ảnh hưởng đến sự phân biệt của
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