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WYBRANE ZAGADNIENIA ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA HAŁASEM  

POCHODZĄCYM Z PRACY MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 

 

Bezpieczeństwo pracy w sektorze rolnictwa w znacznej mierze zależy od fachowej wiedzy w kontekście wykonywanych 

czynności agrotechnicznych, postępowaniu ze zwierzętami gospodarskimi oraz obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w 

produkcji rolniczej. W artykule zaprezentowano problematykę zagrożenia hałasem w rolniczym środowisku pracy. Przedsta-

wiono główne źródła hałasu w rolnictwie oraz poziomy normatywne dla maszyn i urządzeń wykorzystywanych w indywidual-

nych gospodarstwach rolniczych. Zaprezentowano podstawowe formy przeciwdziałania zagrożeniu hałasem w sektorze rolnic-

twa w Polsce. 

 

WSTĘP 

Obszary wiejskie w Polsce zamieszkałe są przez 15 mln osób 
(39% całego społeczeństwa), z czego 1,4 mln osób pracuje w go-
spodarstwach rolnych. Rolnictwo jest jedną z gałęzi gospodarki, 
obok górnictwa, budownictwa i przetwórstwa przemysłowego, w 
której występuje wysoki wskaźnik wypadkowości, związany z różno-
rodnymi zagrożeniami na stanowisku pracy. Charakterystyczna dla 
rolnictwa jest konieczność wielokrotnej zmiany stanowiska pracy 
przez rolnika, uzależniona profilem produkcji danego gospodarstwa. 
Wynika to z wielu czynności agrotechnicznych wymagających zmian 
sprzętu technicznego, jak i profilu produkcji zwierzęcej. Stopień 
zagrożenia dla zdrowia i życia w rolnictwie jest bardzo zróżnicowa-
ny, zależny od takich elementów jak: odpowiednio przygotowane 
stanowisko pracy, właściwie stosowane środki ochron roślin, syste-
matyczna konserwacja maszyn, narzędzi oraz ich regularny prze-
gląd [4]. Wśród wymienionych czynników należy zwrócić szczególną 
uwagę na zagrożenie hałasem. Ponadnormatywnym hałasem za-
grożone są obecnie znaczne tereny Polski [11]. Szacuje się, że w 
Polsce liczba osób zagrożonych hałasem zawiera się pomiędzy 
13÷15 milionów, a w porze dziennej średni równoważny poziom 
dźwięku w centrum miast wynosi ok. LAeq,dzień = 72 dB [7]. 

Hałas jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników środo-
wiskowych powodujących trudne do oszacowania straty w dobro-
stanie człowieka. Hałas wpływa niekorzystnie na narząd słuchu, 
układ nerwowy i krążenia oraz inne narządy wewnętrzne człowieka 
[14]. Powstaje on podczas pracy takich maszyn, jak: ciągniki współ-
pracujące z zespołami maszyn rolniczych (doczepianych lub zawie-
szanych na ciągniku), samobieżne maszyny rolnicze (kombajny 
zbożowe, kombajny buraczane, sieczkarnie, kosiarki pokosowe), 
maszyny rolnicze stacjonarne (młocarnie, śrutowniki, gniotowniki, 
rozdrabniacze, mieszalniki, sortowniki do ziemniaków, dojarki) oraz 
maszyny warsztatowo-budowlane (pilarki łańcuchowe spalinowe, 
pilarki tarczowe, sprężarki, przecinarki do metalu, szlifierki, wiertarki, 
spawarki, betoniarki) [19]. Najbardziej powszechnym źródłem napę-
du w rolnictwie jest ciągnik rolniczy, który pozostaje ciągle głównym 
źródłem hałasu w rolniczym środowisku pracy. 

Problem zagrożenia hałasem rolników indywidualnych jest ma-
ło znanym w Polsce i niestety w dużym stopniu ignorowanym. Przy-
czyną tego stanu rzeczy jest brak odpowiednich przepisów praw-
nych umożliwiających prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy w 

tej gałęzi gospodarki przez PIP – Państwową Inspekcję Pracy oraz 
stacje sanitarno-epidemiologiczne. Dodatkowym problemem jest 
brak badań środowiskowych oraz profilaktycznych badań lekarskich, 
a także niska świadomość wśród samych rolników o istniejącym 
zagrożeniu hałasem. O wadze problemu świadczy znaczna liczba 
hałaśliwych ciągników eksploatowanych na polskiej wsi (ponad 1.3 
mln zarejestrowanych egz.) oraz duża populacja osób narażonych 
(około 3 mln rolników w około 2 mln gospodarstw rodzinnych) [19]. 
Tymczasem oficjalne statystyki KRUS nie wykazują od 1995 roku 
żadnych przypadków zawodowego ubytku słuchu w grupie rolników 
indywidualnych [19]. 

W artykule przedstawiono problematykę zagrożenia hałasem, 
który występuje w rolniczym środowisku pracy. Przedstawiono 
główne źródła hałasu występujące w rolnictwie oraz poziomy nor-
matywne osiągane przez maszyny i urządzenia wykorzystywane w 
indywidualnych gospodarstwach rolniczych. 

1. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ HAŁASU  
W ROLNICTWIE 

Rolnictwo jest działem gospodarki narodowej, w którym bardzo 
duże znaczenie mają procesy transportowe oraz magazynowe [8], 
które wykorzystują maszyny i urządzenia będące źródłem hałasu. 
Zwalczanie uciążliwego hałasu uregulowane jest poprzez odpo-
wiednie normy [16, 17, 18] dotyczące szkodliwości hałasu w pojaz-
dach i maszynach rolniczych oraz Dyrektywami Parlamentu Euro-
pejskiego [15] w sprawie poziomu hałasu odczuwanego przez kieru-
jącego kołowymi ciągnikami rolniczymi lub leśnymi. Mechanizacja 
rolnictwa ulega ciągłym zmianom, co związane jest z dostosowa-
niem do wymogów Unii Europejskiej. W gospodarstwach rolniczych 
prace transportowe stanowią 35 ÷ 50 % wszystkich wykonywanych 
czynności związanych z pracami produkcyjnymi [10]. Starsze cią-
gniki rolnicze mogą wystawiać operatora na wyższym poziom hała-
su niż ciągniki o nowej konstrukcji i wyposażonych w kabiny o lep-
szych własnościach tłumiących. Na rysunku 1 przedstawiono cią-
gniki marki Ursus C-360 starej i nowej generacji, które mają zróżni-
cowany poziom generowanego hałasu. 

W gospodarstwach rolniczych wzrasta zastosowanie innych 
urządzeń generujących hałas zasilanych małymi jednocylindrowymi 
silnikami spalinowymi oraz urządzeniami zasilanymi poprzez silnik 
elektryczny. Do powszechnie wykorzystywanych urządzeń, w któ-
rych stosuje się jednocylindrowe silniki spalinowe należą agregaty 
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prądotwórcze, pompy wody oraz kosiarki do koszenia trawy [5] czy 
piły łańcuchowe do drewna. W tabeli 1 zestawiono wybrane maszy-
ny i urządzenia wykorzystywane w indywidualnych gospodarstwach 
rolniczych w Polsce z generowanymi przez nie poziomami mocy 
akustycznej LWA.  

 
Tab. 1. Poziomy mocy akustycznej maszyn i urządzeń wykorzysty-

wanych w rolnictwie [1, 3, 6, 9, 12] 
L. p. Źródło hałasu Poziom hałasu LWA [dB] 

1 Ciągnik rolniczy średniej mocy (w polu) 90 

2 Kombajn zbożowy (w polu) 95 

3 Prasa do słomy 85 

4 Kosiarka pokosowa 92 

5 Pilarka stołowa do drewna 1600W 90 

6 Pilarka spalinowa 114 

7 Piła tarczowa elektryczna 88 

8 Podkaszarka elektryczna 96 

9 Podkaszarka spalinowa 113 

10 Kosa spalinowa 114 

11 Kosiarka spalinowa ogrodowa 98 

12 Dmuchawa spalinowa 105 

11 Odkurzacz elektryczny 104 

12 Traktorek ogrodowy z kosiarką 100 

13 Odśnieżarka spalinowa  105 

14 Glebogryzarka spalinowa 98 

15 Wertykulator 1400 W 103 

16 Nożyce do żywopłotu elektryczne 102 

17 Kompresor olejowy 93 

18 Kompresor bezolejowy 97 

19 Generator spalinowy 30 KW 96 

20 Szlifierka kątowa 97 

 
Hałas oraz drgania mechaniczne oddziałujące na całe ciało 

(tzw. wibracja ogólna), stanowią dwa podstawowe szkodliwe czyn-
niki fizyczne, występujące w środowisku pracy rolników indywidual-
nych [13]. Jak już wspomniano wcześniej ciągnik rolniczy jest naj-
bardziej wykorzystywanym źródłem napędu w rolnictwie i niestety to 
on pozostaje głównym źródłem hałasu. Naturalnym środowiskiem 
pracy ciągnika są obszary mało zaludnione tj. pola uprawne, łąki, 
sady owocowe, lasy i z tego powodu hałas ciągników rolniczych nie 
był dotąd zbyt uciążliwym czynnikiem [1]. Sytuacja jest odmienna 
gdy wykorzystujemy ciągnik do prac obsługowych w produkcji zwie-
rzęcej, w oborach czy chlewniach gdzie hałas może mieć negatywy 
wpływ na dobrostan przebywających tam zwierząt. 

W ostatnich latach zaznaczył się duży postęp w zakresie do-
stosowania kabin ciągników i kombajnów rolniczych do warunków 
akustycznych wraz z poprawą klimatu akustycznego w miejscu 
pracy operatora określonych w stosownych normach. Obniżanie 
poziomu hałasu w miejscu pracy operatora kombajnu zbożowego 
dotyczy nie tylko ograniczania emisyjności wewnętrznych źródeł 
hałasu, lecz również wnikania hałasu przez kanały wentylacyjne [2]. 
Wyniki pomiarów hałasu w kabinie kombajnu zbożowego są zróżni-
cowane w przedziale 82-95 dB (A) [2]. Główną cechą emitowanego 
hałasu w miejscu pracy operatora kombajnu rolniczego oraz wszel-
kich maszyn samojezdnych jest jego zróżnicowanie w czasie eks-
pozycji [2]. Eksploatacja wymienionych urządzeń naraża użytkowni-
ków na pogorszenie stanu zdrowia, poprzez negatywny wpływ 
drgań na organy wewnętrzne operatorów. Ponadto oddziaływanie 
hałasu ma wpływ na pogorszenie czy nawet trwały ubytek słuchu, a 
także obniżenie komfortu bytowania w gospodarstwach rolniczych. 

2. INDYWIDUALNA OCHRONA PRZED HAŁASEM  
W SEKTORZE ROLNICTWA 

Bezpieczeństwo pracy rolników zależy w znacznej mierze od 
fachowej wiedzy w kontekście wykonywanych czynności agrotech-
nicznych, postępowaniu ze zwierzętami gospodarskimi oraz obsługi 
maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji rolniczej [9]. 
Stosowanie indywidualnych zabezpieczeń przeciwhałasowych w 
postaci nauszników przeciwhałasowych lub wkładek elastomero-
wych zamykających szczelnie przewód słuchowy, jest formą ochro-
ny doraźnej i nie przynosi pożądanych efektów [2]. Niestety nie 
zawsze jest też możliwe ich użycie ze względu na potrzebę komuni-
kacji z innymi pracownikami wykonującymi czynności obsługowe 
maszyn wykorzystanych do zabiegów agrotechnicznych oraz kon-
trolowanie pracy agregatu. Na rysunku 2 przedstawiono podział 
środków ochrony indywidualnej słuchu na dwa rodzaje: nauszniki 
przeciwhałasowe i wkładki przeciwhałasowe. 

 

 
Rys. 1. Przykład zróżnicowanej konstrukcji ciągników rolniczych starej i nowej generacji marki Ursus C360 
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Rys. 2. Środki ochrony indywidualnej słuchu 
 

Środki ochrony indywidualnej przed hałasem stosowane są tam 
gdzie nie ma innych możliwości wyeliminowania występowania 
ryzyka zagrożenia hałasem. Nauszniki przeciwhałasowe składają 
się z czasz tłumiących, które obejmują małżowiny uszne i w szczel-
ny sposób przylegają do głowy za pomocą miękkich poduszek. 
Nauszniki przeciwhałasowe mogą występować jako niezależne 
(czasze połączone są za pomocą specjalnej sprężyny dociskowej) 
lub jako mocowane do hełmów ochronnych (czasza wyposażona 
jest w element mocujący do hełmu). Wkładki przeciwhałasowe 
stosowane do szczelnego zamknięcia zewnętrznego przewodu 
słuchowego, dzieli się na jednorazowego użytku lub wielokrotnego 
użytku. W przypadku wkładek przeciwhałasowych istotne jest ich 
dobre przyleganie i dostosowanie do indywidualnej budowy prze-
wodu słuchowego osoby. Wyróżnia się modelowane fabrycznie, 
formowane przez użytkownika, lub formowane przez producenta 
wkładek. 

PODSUMOWANIE 

Zmniejszenie hałasu zewnętrznego maszyn i urządzeń wyko-
rzystywanych w rolniczym środowisku pracy wynika z coraz szer-
szego stosowania wymienionych urządzeń oraz wzrostu świadomo-
ści potrzeby działań proekologicznych. Zachowanie ciszy w środo-
wisku rolniczym, jest więc możliwe przez zmniejszenie hałasu ze-
wnętrznego ciągników [1], maszyn samojezdnych i innych urządzeń 
w tym ogrodowych, wykorzystywanych w indywidualnych gospodar-
stwach rolniczych. Analiza całorocznej ekspozycji na hałas, w za-
leżności od profilu produkcji wykazała, że zdecydowanie największe 
obciążenie hałasem ma miejsce w gospodarstwach rolnych, prowa-
dzących produkcję roślinną (poziom ekspozycji na hałas: 91,4 dB 
(A) i mieszaną 91,3 dB (A)), zaś niższe (90,5 dB (A)), ale też prze-
kraczające normę w gospodarstwach nastawionych na produkcję 
zwierzęcą [12]. 

W wyniku przeprowadzonej krótkiej analizy źródeł hałasu w 
środowisku rolniczym wynika, że większość maszyn i urządzeń 
emituje hałas w przedziale mocy akustycznej 85 ÷ 114 dB (A). 
Wykazano, że nie tylko podstawowe maszyny rolnicze tj. ciągniki 
czy kombajny ale również maszyny ogrodowe czy urządzenia 
warsztatowo-budowlane czy służące zapotrzebowaniu na energię 
elektryczną w sytuacjach kryzysowych, są źródłem uciążliwego 

hałasu. W tej grupie urządzeń największą moc akustyczną 114 dB 
(A), wykazują pilarki oraz kosy spalinowe. 

W artykule przedstawiono podstawowe środki ochrony osobi-
stej, które umożliwiają ograniczenie szkodliwego działania hałasu 
na organizm człowieka. Zagadnienie zanieczyszczenia hałasem w 
gospodarstwie rolniczym jest istotne nie tylko z punktu widzenia 
człowieka, lecz jest równie ważne dla dobrostanu zwierząt hodowa-
nych w danym gospodarstwie. Autorzy artykułu sygnalizują, możli-
wość oraz potrzebę przeprowadzenia badań w tym zakresie. 
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Selected issues of the environmental noise pollution coming 
from the work of the agricultural machines and equipment 

Work safety in the agricultural sector largely depends on 

the expertise within the context of their operations agro-

nomic, dealing with livestock and operation of machinery 

and equipment used in agricultural production. The article 

presents the problem of noise pollution in the agricultural 

working environment. We present the main sources of noise 

in agriculture and normative levels achieved by machinery 

and equipment used on farms. The basic forms of counteract-

ing threats noise in the agricultural sector in Poland was 

presented. 
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