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Sposoby ograniczania poziomu ha³asu w zak³adach produkcyjnych

Streszczenie: Ha³as bêd¹cy jednym z najpowszechniejszych zagro¿eñ dla zdrowia cz³owieka wmiejscu pracy przy-
czynia siê do wielu zaburzeñ funkcjonalnych systemu cz³owieka. W tym celu stosuje siê ró¿nego rodzaju zabezpie-
czenia przed ich szkodliwym ha³asem. W artykule przedstawiono metody oraz materia³y stosowane w celu wycisza-
nia pomieszczeñ przemys³owych.

WAYS TO NOISE REDUCTION OF PRODUCTION PLANTS
Abstract: Noise which is one of the most common threats to human health. Workplace contributes to many functio-
nal disorders of human system. For this purpose, various types of protection against harmful noise. The paper pre-
sents the methods and materials used to mute the industrial premises.

Redukcja ha³asu

Redukcja ha³asu jest najskuteczniejsza, gdy jest pro-
wadzona na etapie: planowania procesu produkcyjnego
lub jego modernizacji, planowania pomieszczeñ pracy
i budynków oraz zakupów nowych maszyn i urz¹dzeñ.

Metody ograniczania ha³asu w miejscu pracy mo¿na
podzieliæ na trzy grupy:
— eliminacja lub ograniczanie ha³asu u Ÿród³a – metoda

czynna,
oraz metody bierne

— stosowanie œrodków ochrony indywidualnej,
— stosowanie œrodków ochrony zbiorowej lub zmian

organizacji pracy.

Eliminacja zagro¿enia poprzez jego redukcjê
u Ÿród³a powstania

Redukcja ha³asu u Ÿród³a jego powstawania, mo¿e
byæ realizowana poprzez:
— wybór i stosowanie procesów technologicznych o ma-

³ej emisji ha³asu,
— zmianê warunków pracy maszyny,
— wybór i stosowanie maszyn (zarówno typów, jak i eg-

zemplarzy) o ma³ej emisji ha³asu,
— modernizacjê lub wymianê czêœci sk³adowych ma-

szyny,
— odpowiedni¹ konserwacjê sprzêtu w miarê zu¿ycia

czêœci i zmian poziomu ha³asu.
Obowi¹zek producenta dotycz¹cy deklarowania wartoœci
ha³asu emitowanego przez maszyny i urz¹dzenia (certy-
fikacja maszyn i urz¹dzeñ niezbêdna do oceny zgodnoœci
z wymogami bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia) wynika
m.in. z Dyrektywy tzw. maszynowej 2006/42/WE wpro-
wadzonej do prawa polskiego Rozporz¹dzeniem Mini-
stra Gospodarki z 21 paŸdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagañ dla maszyn.

Deklaracja zgodnoœci urz¹dzenia z wymogami okre-
œlonymi w dyrektywie, jest potwierdzeniem, ¿e urz¹dze-
nie podlegaj¹ce ograniczeniu emisji ha³asu, nie przekra-
cza emisji dopuszczalnej dla danego typu urz¹dzeñ.

Œrodki ochrony indywidualnej

Jednym ze sposobów zmniejszenia szkodliwego od-
dzia³ywania ha³asu s¹ œrodki ochrony indywidualnej s³u-
chu. Stosowane s¹ one we wszystkich przypadkach, gdy
poziom ha³asu w otoczeniu danego stanowiska robocze-
go jest wiêkszy od poziomu dopuszczalnego, a równo-
czeœnie wszystkie inne sposoby zmniejszania tego pozio-
mu s¹ trudne do zastosowania.

Ochrony takie stosuje siê równie¿ wtedy, gdy dany
ha³as wystêpuje stosunkowo rzadko lub te¿, gdy pracow-
nik obs³uguj¹cy dane ha³aœliwe urz¹dzenie musi wcho-
dziæ do pomieszczenia, w którym siê ono znajduje, jedy-
nie na krótki okres (np. do pomieszczenia, w którym jest
hamowany silnik).

Ochronniki s³uchu – sprzêt ochrony osobistej stoso-
wany przez u¿ytkownika w celu zabezpieczenia narz¹du
s³uchu przed niepo¿¹danymi skutkami dzia³ania ha³asu.
Ochronniki s³uchu mog¹ zawieraæ urz¹dzenia elektro-
niczne s³u¿¹ce do komunikacji lub urz¹dzenia przezna-
czone do aktywnej redukcji poziomu dŸwiêku, pod och-
ronnikiem przy b³onie bêbenkowej ucha [1].

Wk³adki przeciwha³asowe – ochronnik s³uchu no-
szony w zewnêtrznym przewodzie s³uchowym albo w
ma³¿owinie usznej, zamykaj¹cy wejœcie do zewnêtrznego
przewodu s³uchowego [2].

Wk³adki jednokrotnego u¿ycia – wk³adki przeciw-
ha³asowe formowane przez u¿ytkownika ze specjalnej
drobnow³óknistej waty przeciwha³asowej lub materia³u
plastycznego, przeznaczone do jednokrotnego u¿ycia.

Wk³adki wielokrotnego u¿ycia – elastyczne lub
sztywne wk³adki przeciwha³asowe, przeznaczone do
wielokrotnego u¿ycia; mog¹ byæ dociskane do ma³¿owin
usznych za pomoc¹ sprê¿yny dociskowej [1].

Zalet¹ wk³adek jest to, ¿e s¹ lekkie i nie utrudniaj¹
równoczesnego u¿ywania innego sprzêtu ochronnego jak
he³m, maska czy okulary.

Nauszniki przeciwha³asowe – ochronnik s³uchu
sk³adaj¹cy siê z dwóch czasz t³umi¹cych dociskanych do
ma³¿owin usznych albo do g³owy, ca³kowicie zakrywa-
j¹cy ma³¿owiny uszne; czasze mog¹ byæ dociskane do
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g³owy za pomoc¹ sprê¿yny dociskowej lub specjalnego
urz¹dzenia przymocowanego do he³mu ochronnego lub
do innego sprzêtu [3].

He³m przeciwha³asowy jest zbudowany w formie
skorupy os³aniaj¹cej du¿¹ czêœæ g³owy; w jej wnêtrzu
zamocowane s¹ [4]:

– wiêŸba do mocowania na g³owie,
– nauszniki przeciwha³asowe.

Œrodki ochrony zbiorowej

Urz¹dzenia ochrony zbiorowej s¹ kolejnym œrodkiem
ograniczania zagro¿eñ. Powinny byæ one uwzglêdniane
zarówno na etapie projektowania systemów i urz¹dzeñ
przemys³owych, jak i ich u¿ytkowania.

Zadaniem œrodków ochrony zbiorowej jest minimali-
zacja energii akustycznej docieraj¹cej do œrodowiska,
w którym znajduj¹ siê ludzie np. przez zamianê postaci
tej energii na ciep³o lub stworzenie bariery pomiêdzy
Ÿród³em ha³asu i miejscem obecnoœci ludzi.

Do najczêœciej stosowanych uk³adów redukcji ha³asu
zaliczamy: m.in.: ekrany i os³ony akustyczne, t³umiki akus-
tyczne (ró¿nych typów), obudowy dŸwiêkoch³onno-izola-
cyjne, przemys³owe kabiny dŸwiêkoizolacyjne, materia³y
i poch³aniacze dŸwiêkoch³onne, wibroizolacje, itd.

Dobór odpowiednich metod redukcji ha³asu nie jest
mo¿liwy bez szczegó³owej znajomoœci procesu i cyklu
technologicznego.

Przyk³ad zastosowania ró¿nych œrodków technicz-
nych i uzyskiwanej w wyniku ich zastosowania redukcji
ha³asu pokazano na rysunku 1.

Ekrany i os³ony akustyczne

Podstawowym celem ekranu akustycznego jest stwo-
rzenie miejsc, do których fale akustyczne nie docieraj¹
bezpoœrednio ze Ÿród³a dŸwiêku. Za ekranem powstaje

tzw. cieñ akustyczny, czyli obszar, do którego dochodz¹
tylko fale ugiête na krawêdziach ekranu, co oznacza, ¿e
obserwator nie jest nara¿ony na bezpoœredni wp³yw ha³a-
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Rys. 1. Techniczne œrodki ochrony przed ha³asem i uzyskiwane wielkoœci redukcji ha³asu [5]

Rys. 2. Przyk³ad ekranu akustycznego [7]

Rys. 3. Przyk³ad obudowy dŸwiêkoch³onno-izolacyjnej stosowanej

w hali produkcyjnej [8]



su [6]. Przyk³ad ekranu akustycznego przedstawiono na
rysunku 2.

Rozró¿nia siê ekrany i os³ony miejscowe znajduj¹ce
siê na poszczególnych mechanizmach maszyny oraz
kompleksowe na ca³ej maszynie. Os³ony miejscowe cha-
rakteryzuj¹ siê prostsz¹ budow¹ konstrukcyjn¹ oraz ³at-
wiejsz¹ obs³ug¹, jednak w porównaniu do os³on komp-
leksowych nie gwarantuj¹ maksymalnego wyciszenia.
Wad¹ os³on kompleksowych jest ich wielkoœæ – powiêk-
szaj¹ gabaryty maszyn i utrudniaj¹ dostêp do mechaniz-
mów maszyny. Przyk³ad ekranu akustycznego zobrazo-
wano na rysunku 3.

T³umiki akustyczne

Zmniejszenie ha³asu w przewodach, w których odby-
wa siê przep³yw powietrza lub gazu (instalacje wentyla-
cyjne, uk³ady wlotowe i wylotowe maszyn przep³ywo-
wych, np. sprê¿arek, dmuchaw, turbin, silników spalino-
wych) mo¿na uzyskaæ przez zastosowanie t³umików
akustycznych. Nowoczesne konstrukcje t³umików akus-
tycznych nie powoduj¹ strat mocy maszyny. Polegaj¹ one
na stworzeniu du¿ego oporu przep³ywom nieustalonym,
powoduj¹cym du¿¹ ha³aœliwoœæ, przy równoczesnym
przepuszczaniu bez d³awienia strumieni ustalonych,
dziêki którym odbywa siê transport powietrza lub gazu.
Do znanych t³umików tego typu nale¿¹ t³umiki refleksyj-
ne, czyli akustyczne filtry falowe oraz t³umiki absorpcyj-
ne zawieraj¹ce materia³ dŸwiêkoch³onny [9].

Obudowy dŸwiêkoch³onno-izolacyjne

„Obudowa dŸwiêkoch³onno-izolacyjna, reprezentu-
j¹ca bierny œrodek ograniczania ha³asu, stanowi czêsto je-
dyn¹ mo¿liwoœæ zmniejszenia wypromieniowywania
dŸwiêku pochodz¹cego od aktywnych akustycznie ma-
szyn lub ich czêœci. Jej szczególne znaczenie polega na tym,
¿e ju¿ w bezpoœrednim pobli¿u Ÿróde³ ha³asu zostaje obni-
¿ony jego poziom, co umo¿liwia równie¿ ochronê blisko
usytuowanych miejsc pracy (…)”. W zale¿noœci od typu
i zasady dzia³ania maszyny, spe³nianej przez ni¹ funkcji,
realizowanego na niej procesu technologicznego oraz wy-
magañ dotycz¹cych potrzebnej izolacyjnoœci akustycznej
mo¿na wyró¿niæ cztery rodzaje konstrukcji obudów [10]:

– fragmentaryczne,
– czêœciowo – zamkniête,
– ca³kowicie – zamkniête,
– zintegrowane.
Najczêœciej u¿ywane s¹ pierwsze trzy rodzaje obu-

dów. Ich funkcja prowadzi do ograniczenia ha³asu emito-
wanego przez oryginalne korpusy maszyn i urz¹dzeñ,
a tak¿e nieos³oniête wêz³y funkcjonalne maszyn. Obudo-
wy takie tworz¹ w pewnym sensie drugi pomocniczy
korpus maszyny.

Kabiny dŸwiêkoizolacyjne

Kabiny dŸwiêkoizolacyjne ochraniaj¹ pracowników
przed ha³asem panuj¹cym w pomieszczeniu przemys³o-

wym. S¹ stosowane najczêœciej, gdy w pomieszczeniu
znajduje siê bardzo du¿o urz¹dzeñ emituj¹cych ha³as.
Obudowywanie tych urz¹dzeñ wi¹za³oby siê z wysokimi
kosztami. Kabiny maj¹ zastosowanie równie¿ wtedy, gdy
w pomieszczeniach przemys³owych pracuje niewielka
liczba osób, a praca ich zwi¹zana jest g³ównie z kontrol¹
maszyn (rys. 4) [11].

Wymagania techniczne stawiane kabinom dŸwiêko-
szczelnym zale¿¹ od ich przeznaczenia i dotycz¹:
— wymiarów kabiny,
— ch³onnoœci akustycznej kabiny,
— skutecznoœci akustycznej,
— ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, odpornoœci

ogniowej,
— oœwietlenia, wyposa¿enia w instalacjê elektryczn¹,

telefoniczn¹ itp.,
— widocznoœci z kabiny,
— warunków zdrowotnych.
Nieodpowiednio dobrane wymiary kabiny mog¹ mieæ
wp³yw na powstanie niekorzystnych zjawisk rezonanso-
wych, a co siê z tym wi¹¿e wystêpowanie wy¿szych po-
ziomów ciœnienia akustycznego we wnêtrzu kabiny
w stosunku do otoczenia.

Materia³y i poch³aniacze dŸwiêkoch³onne

Materia³y i poch³aniacze dŸwiêkoch³onne nale¿¹ do
grupy technicznych œrodków architektonicznych o zna-
czeniu wyciszaj¹cym. Materia³ami dŸwiêkoch³onnymi s¹
materia³y porowate oraz o strukturze w³óknistej maj¹ce
zdolnoœæ aktywnego poch³aniania fal akustycznych –
we³ny mineralne, wszelkiego typu materia³y w³ókienni-
cze, waty uniwersalne oraz ró¿nego typu p³yty œcienne
porowate (m.in. styropian). Miar¹ okreœlaj¹c¹ stopieñ ab-
sorpcji fal akustycznych jest wspó³czynnik poch³aniania,
który jest zale¿ny od porowatoœci materia³u, wielkoœci
porów i gruboœci warstwy materia³u.

Ze wzglêdu na ma³¹ masê jednostkow¹, porowat¹
strukturê oraz wysoki wspó³czynnik poch³aniania energii
akustycznej najlepszym materia³em dŸwiêkoszczelnym
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Rys. 4. Przyk³ad kabiny dŸwiêkoizolacyjnej [12]



jest we³na mineralna o gruboœci od 20–60 mm. Materia³y
tego typu uk³ada siê na powierzchniach p³askich pozio-
mych i pionowych – sufity, œciany, pod³ogi.

Wiêksz¹ efektywnoœæ w poch³anianiu dŸwiêku wyka-
zuj¹ ustroje dŸwiêkoszczelne okreœlane równie¿ mianem
poch³aniaczy. Stanowi¹ je wszelkiego rodzaju rezonatory,
z³o¿one ustroje perforowane i szczelinowe, p³yty mem-
branowe drgaj¹ce oraz bry³y przestrzenne. Jednym z roz-
wi¹zañ konstrukcyjnych poch³aniaczy dŸwiêkoch³on-
nych s¹ kasetonowe stropy podwieszane, szczególnie sto-
sowane w wiêkszych pomieszczeniach powy¿ej 500 m3

(rys. 5)

Wibroizolacja maszyn i urz¹dzeñ przetwórczych

Spoœród wielu metod ograniczania ha³asu emitowa-
nego przez maszyny i urz¹dzenia przetwórcze wyró¿nia
siê równie¿ metodê wibroizolacji, polegaj¹ca na ograni-
czaniu wielkoœci si³ dynamicznych typu udarowego o
ma³ej czêstotliwoœci przenoszonych z maszyny na pod³o-
¿e, co w efekcie skutkuje zmniejszeniem drgañ pod³o¿a.
W przypadku pracy maszyn wolnoobrotowych stosuje
siê wibroizolatory w postaci sprê¿yn stalowych po³¹czo-
nych niekiedy z t³umikiem wiskotycznym zapewnia-
j¹cym lepsz¹ efektywnoœæ w minimalizacji drgañ (rys. 6).

Wyj¹tkowo mo¿na równie¿ stosowaæ urz¹dzenia wib-
roizolacyjne pneumatyczne oraz hydrauliczne.

Trudnoœci¹ napotykan¹ w zak³adach przetwórczych
jest wibroizolacja maszyn i urz¹dzeñ stosowanych do
przetwórstwa polimerów w³óknotwórczych. Rozwi¹zania
konstrukcyjne tych maszyn opieraj¹ siê na ma³ej sztywnoœ-
ci korpusu maszyny, co w konsekwencji powoduje wiêksze
drgania, przekoszenia, przesuniêcia oraz niekontrolowane
ruchy poszczególnych elementów i segmentów maszyn.
W maszynach przêdzalniczych, w których wystêpuj¹ ró¿-
ne wielkoœci w ugiêciach œcian noœnych istnieje ryzyko sko-
szenia wa³ków kalandruj¹cych i wzrost si³y tarcia w ³o¿ys-
kach. Wad¹ w stosowaniu wibroizolacji jest wzrost ampli-
tudy drgañ poziomych maszyny.

WNIOSKI

Problem ha³asu wystêpuj¹cego we wspó³czesnej gos-
podarce sprawia wiele trudnoœci w prawid³owym funk-
cjonowaniu pracowników w zak³adach produkcyjnych.
Przyczynia siê to do wielu schorzeñ na tle zdrowotnym.
Dlatego te¿ tak wa¿ny jest dobór optymalnych œrodków
w postaci wszelkiego rodzaju ochronnych konstrukcji ta-
kich jak ekrany akustyczne czy kabiny dŸwiêkoch³onne
b¹dŸ te¿ ró¿nego typu materia³ów jak wata szklana
i we³na mineralna. Bardzo dobrym poch³aniaczem
dŸwiêku s¹ ró¿nego rodzaju panele kasetonowe wykona-
ne ze styropianu pe³ni¹ce rolê jako elementy w konstruk-
cjach sufitów podwieszanych.
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Rys. 5. Konstrukcja kasetonowych stropów podwieszanych [13]

Rys. 6. Przyk³ady wibroizolatorów z t³umikiem wiskotycznym [14]



Poziom ha³asu mo¿na zmniejszaæ b¹dŸ eliminowaæ
równie¿ poprzez odpowiednie zastosowanie napêdu
typu activeDrive. Napêd ten oparty jest na wysokowydaj-
nym silniku z kontrolowan¹ czêstotliwoœci¹ po³¹czonym
z pomp¹ hydrauliczn¹. Dynamiczna regulacja mocy
w zale¿noœci od wymagañ cyklu zapewnia maksymaln¹
efektywnoœæ – wykorzystuje siê tyle mocy, ile potrzeba
w danej sekwencji cyklu. Takie rozwi¹zanie stosuje siê ju¿
w fazie koncepcyjnej prac nad konstrukcj¹ urz¹dzenia, co
pozwala na ograniczenie zu¿ycia energii o 30–60% oraz
dwukrotn¹ redukcjê emitowanego ha³asu [9].
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