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Streszczenie. Hałas w środowisku miejskim spowodowany intensywnym ruchem drogowym często 
przekracza dopuszczalne normami wartości. Poziom ten znacząco podwyższają maszyny robocze 
do prac ziemnych pracujące na ulicach miast. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów poziomu 
hałasu panującego na ulicach miast w czasie pracy maszyn roboczych do prac ziemnych. Wyniki te 
odniesiono do wartości dopuszczalnego hałasu według PN. W celu ograniczenia hałasu emitowa-
nego przez te maszyny do środowiska miejskiego, zaprojektowano i zbudowano przenośne ekrany 
akustyczne znajdujące zastosowanie podczas pracy maszyn. W pracy przedstawiono analizę wyników 
pomiarów akustycznych badanych ekranów.
Słowa kluczowe: hałas, eksploatacja maszyn, ekrany akustyczne
Symbole UKD: 534.84

1. Wstęp

Hałas drogowy, uliczny oceniany jest przez ludność jako najbardziej uciążliwy. 
W Polsce, wg badań Inspekcji Ochrony Środowiska, aż 54% ludności zagrożona 
jest hałasem drogowym powyżej 65 dB. Tymczasem dopuszczalne poziomy hałasu 
na terenach mieszkalnych wynoszą: dla pory dziennej — LAeq = 60 dB, dla pory 
nocnej — LAeq = 50 dB (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku). Często przekraczany 
jest nawet krytyczny poziom hałasu zwany progowym, który wynosi w dzień 75 dB 
dla zabudowy mieszkaniowej. Wysoki poziom hałasu panujący na ulicach miast 
znacząco rośnie podczas prac remontowych tych ulic. Większość prac remonto-
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wych prowadzona jest przez kilka godzin, a nawet dni. Część pracujących w czasie 
remontu ulic maszyn to maszyny o małych wymiarach. W takich przypadkach 
zastosowanie przenośnych ekranów akustycznych zminimalizowałoby negatywny 
wpływ pracujących maszyn na środowisko, a tym samym na użytkowników ulic.

Wyniki badań izolacyjności efektywnej ekranów akustycznych w warunkach 
laboratoryjnych bardzo często nie zgadzają się z wynikami badań przeprowadzonych 
w rzeczywistych warunkach na ulicach miast. Związane jest to z występowaniem 
dodatkowych źródeł dźwięku, które zmieniają sytuację akustyczną w otoczeniu 
badanych maszyn. Z tego też powodu zdecydowano się, po wykonaniu wstępnych 
badań w warunkach laboratoryjnych, na przeprowadzenie pomiarów zaprojek-
towanych ekranów akustycznych podczas eksploatacji maszyn w warunkach 
rzeczywistych.

2. Przedmiot badań

Doświadczalne badania akustyczne maszyn roboczych zostały przeprowadzone 
na maszynach pracujących w środowisku miejskim, na ulicach Łodzi. Badania do-
świadczalne poziomu hałasu powstającego przy pracy maszyn wykonano zgodnie 
z zaleceniami PN-N-01341, PN-ISO 1996-1, PN-N-01307. Zmierzono równoważny 
poziom dźwięku A, LAeq,T :
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gdzie: T — czas ekspozycji, w ciągu dnia roboczego [s];
  pA(t) — wartość chwilowa ciśnienia akustycznego, skorygowana 
  wg charakterystyki A.

Pomiary równoważnego poziomu dźwięku A (Leq) wykonano precyzyjnym 
całkującym miernikiem dźwięku Typu 2238A firmy Brüel&Kjær z filtrem okta-
wowym. Pomiary wykonano w czterech punktach pomiarowych w odległości 2 m 
od maszyny. W tych samych punktach wykonano pomiary Leq po zastosowaniu 
ekranów akustycznych, które umieszczono w odległości 1 m od maszyny. Mikro-
fon znajdował się wtedy w odległości 1 m od ekranu. Ze względu na rzeczywiste, 
zmieniające się warunki pomiarów, pomiary w p. 1-4 powtarzane były wielokrotnie, 
w różnym czasie w celu uzyskania najbardziej wiarygodnych wyników. Wykonano 
również pomiary na stanowisku pracy operatorów maszyn, punkt pomiarowy 
znajdował się w odległości 0,1 m od ucha pracownika oraz pomiary na wysokości 
ucha przechodnia znajdującego się w odległości 2 m od maszyny. W czasie badań 
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wykonano dla każdego ekranu kilkaset pomiarów, aby wnioski wynikające z badań 
były wiarygodne.

Do badań wybrano maszyny o małych wymiarach, były to:
— piła tarczowa TRAg 180AR, 1400 W, 7000 obr/min — zwana dalej „piłą A”,
— piła tarczowa PERFORMANCE POWER NT 2200M (2200 W), zwana 

dalej „piłą B”,
— piła tarczowa do drewna BHS 55, (1020 W, 4000 obr/min), zwana dalej 

„piłą C”, 
— młot udarowo-obrotowy BOSCH, 1350 W, GBH7-46DE. 
Zaprojektowano i zbadano ekrany, których wymiary dobrane były do wielkości 

maszyn oraz możliwości łatwego ich przenoszenia w czasie pracy maszyny.
 Były to następujące ekrany:
— prostokątny ekran o wymiarach 1,5 m × 1 m, wykonany z płyt dźwiękoizola-

cyjnych PD2 firmy PROTECT o grubości 20 mm, zwany dalej „ekranem I”,
— prostokątny ekran o wymiarach 1,5 m × 1 m z odchylanym bocznym 

skrzydłem o wymiarach 0,5 m × 1 m,wykonany z płyt dźwiękoizolacyjnych 
PD2 firmy PROTECT o grubości 20 mm, zwany dalej „ekranem II”,

— prostokątny ekran o wymiarach 2 m × 1 m, wykonany z filcu akustycznego
o grubości 17 mm, ekran posiadał dwa odchylane skrzydła o wymiarach 
1,5 m × 1 m, zwany dalej „ekranem III”,

— ekran w kształcie otwartego z jednego boku prostopadłościanu o wysokości 
1 m i szerokości 1,5 m, zwany dalej „ekranem IV”.

3. Wyniki pomiarów

Wyniki pomiarów poziomu hałasu przeprowadzonych na terenie z zabudową 
mieszkaniową w czasie pracy wszystkich badanych maszyn w sposób znaczący 
przekraczały Polskie Normy. Przekroczenia te wynosiły od 35 do 48 dB w stosunku 
do dopuszczalnego w dzień poziomu hałasu oraz od 20 do 33 dB w stosunku do 
progowego, krytycznego poziomu hałasu. Przykładowe wyniki pomiarów w odnie-
sieniu do PN przedstawiono na rysunku 1. Poziom równoważny hałasu bez pracy 
maszyn na ulicy tzn. poziom tła akustycznego również przekraczał dopuszczalne 
normy, przekroczenia wynosiły od 5 do 8 dB. 

Pomiary równoważnego poziomu hałasu zostały wykonane w tych samych 
punktach pomiarowych po zastosowaniu zbudowanych ekranów. Zbadany został 
również poziom hałasu w funkcji częstotliwości z zastosowaniem filtra oktawowego,
zarówno w czasie eksploatacji maszyn bez ekranu, jak i z ekranem. W przypadku 
ekranów II i III zbadano ich skuteczność dla różnych położeń skrzydeł bocznych 
w stosunku do części głównej ekranu oraz dla ekranu IV dla różnych położeń daszka. 
Porównanie wyników pomiarów poziomu hałasu w funkcji częstotliwości w czasie 
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pracy piły A bez ekranu i z ekranem I przedstawiono na rysunku 2. Obniżenie 
poziomu hałasu występuje w całym badanym zakresie częstotliwości. Obniżenie 
to wynosi od 4 do 12 dB. Również dla pozostałych maszyn skuteczność ekranów 
obserwuje się w całym badanym zakresie częstotliwości.

Rys. 1. Równoważny poziom hałasu emitowany podczas pracy piły B

Rys. 2. Porównanie uśrednionego poziomu hałasu emitowanego przez piłę A: bez ekranu i po za-
stosowaniu ekranu I
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Obniżenie równoważnego poziomu hałasu mierzonego w długich okresach 
czasu (w zależności od warunków pomiaru i pracy maszyn, od 5 do 15 min) było 
wyższe. Przykłady obniżenia równoważnego poziomu hałasu po zastosowaniu 
różnych typów ekranów, podczas pracy badanych maszyn przedstawiono na ry-
sunkach 3-5. Dla wszystkich zbadanych przypadków obniżenie to wynosiło od 8 do 

Rys. 3. Obniżenie równoważnego poziomu hałasu piły A po zastosowaniu ekranu II, skrzydło pod 
kątem 0º

Rys. 4. Obniżenie równoważnego poziomu hałasu piły C po zastosowaniu ekranu I
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19 dB. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w czasie pracy maszyn w warunkach 
rzeczywistych różnią się od wyników pomiarów w warunkach laboratoryjnych 
wykonanych zarówno w czasie pracy tych maszyn, jak i z zastosowaniem mode-
lowego źródła dźwięku. Wartość ∆Leq zmierzona w warunkach rzeczywistych jest 
średnio o 20% wyższa od wartości ∆Leq zmierzonej w warunkach laboratoryjnych. 
Wielokrotnie powtarzane pomiary uwiarygodniają ten wniosek. Analiza wyników 
pomiarów pozwoliła na określenie wpływu na wartość ∆Leq takich elementów, jak: 
kształt ekranu, kąt nachylenia skrzydeł ekranu, położenie daszka ekranu, wielkość 
poziomu hałasu emitowanego przez maszyny.

4. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań

W czasie prowadzonych badań poziom hałasu na ulicy, bez pracy maszyn, 
przekraczał dopuszczalne normy o 5-8 dB, zaś w czasie pracy maszyn przekro-
czenie rosło i wynosiło od 35 dB dla piły A (cięcie betonu) do 48 dB dla piły B 
(cięcie drewna). Tak znaczący wzrost poziomu hałasu, nawet okresowy, wymaga 
bezwzględnego zastosowania zabezpieczeń przed skutkami hałasu. Przenośne 
ekrany akustyczne spełniają tę rolę, należy dokonać właściwego doboru ekranu. 
Dobór ten powinien opierać się na badaniach empirycznych, ponieważ warunki 
akustyczne panujące na ulicy w czasie pracy maszyn do prac ziemnych odbiegają 
od warunków zakładanych zarówno podczas obliczeń teoretycznych skuteczno-
ści akustycznej ekranów, jak i badań w warunkach laboratoryjnych. Źródłem 

Rys. 5. Obniżenie równoważnego poziomu hałasu piły B po zastosowaniu ekranu III
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dźwięku są nie tylko pracujące maszyny, ale ogół źródeł komunikacyjnych wokół 
prowadzonych prac.

Wyniki pomiarów zilustrowane na rysunkach 5-8 stanowią mały procent prze-
prowadzonych badań doświadczalnych. Są one typowe dla całości prac. Obniżenie 
poziomu hałasu ekranami wynosi od 8 do 18 dB. Przedstawione poniżej wnioski 
zostały sformułowane na podstawie wielokrotnie powtarzanych pomiarów w różnych 
porach dnia i różnym nasileniu ruchu na ulicy, gdzie prowadzono badania.

Analizując wszystkie wyniki pomiarów, stwierdzono, że:
— najlepsze wyniki uzyskano, stosując ekrany prostokątne, dotyczy to zarówno 

ekranów z płyt dźwiękoizolacyjnych, jak i filcu;
— dodanie skrzydeł bocznych, tworzących zmienne kąty z ekranem podstawo-

wym, nie daje żadnych pozytywnych efektów, a w niektórych przypadkach 
obniża ich efektywność akustyczną oraz zwiększa jego ciężar i gabaryty;

— dodanie „daszka” do ekranu, podobnie jak skrzydeł, obniża efektywność 
akustyczną badanego ekranu;

— ekrany wykonane z płyt PD2 wykazują lepsze własności akustyczne od 
ekranów wykonanych z filcu dźwiękoizolacyjnego, choć oba materiały
posiadają podobną średnią izolacyjność akustyczną;

— efektywna izolacyjność akustyczna tych samych ekranów jest różna dla 
różnych maszyn, zależy od wysokości hałasu emitowanego przez maszyny 
(rys. 6).

Rys. 6. Porównanie obniżenia poziomu hałasu emitowanego przez różne maszyny po zastosowaniu 
ekranu II ze skrzydłem 0° (ekran prosty)

Obniżenie poziomu hałasu docierającego do użytkowników chodnika nie jest 
jeszcze w pełni zadowalające. Prowadzone są dalsze prace nad przenośnymi ekranami 
akustycznymi zabezpieczającymi przed hałasem, a także przed zanieczyszczeniami 
powstającymi w czasie pracy maszyn.
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Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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Problem of a noise level during exploitation of earth moving machines
Abstract. The noise in the urban environment caused by intensive traffic often exceeds the values
accessible by standards. This level is often increased by the noise emitted by working machines used
on the streets. The paper presents the results of the noise level measurements on the streets during
the exploitation of earth moving machines. The results were compared with the values accessible by
the Polish Standards. For reduction of noise emitted by these machines into the urban environment, 
the mobile sound absorbing screens were designed and built. This paper presents also the analysis of
acoustical measurement results with application of these screens.
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