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Badane przedsiębiorstwo to BerlinerLuft, które należy do producentów 

systemów wentylacyjnych. Projektuje i produkuje ono swoje produkty w 12 

miejscach na świecie, w tym również w Polsce. Przedsiębiorstwo posiada sys-

tem zarządzania jakością ISO 9001. 

Celem opracowania jest przedstawienie analizy zagrożeń, pomiarów 

czynników w środowisku pracy i ocenę bezpieczeństwa na wybranych stanowi-

skach w przedsiębiorstwie produkcyjnym specjalizującym się w obróbce bla-

chy, wytwarzającej systemy i elementy wentylacyjne.  

Należy zaznaczyć, że artykuł nie zawiera praktycznych aspektów, jak 

przeprowadzone badania mogłyby wpłynąć na poprawę sytuacji w badanym 

zakresie, ponieważ stanowi to odrębne opracowanie. Ponadto artykuł przedsta-

wia analizę jednego wybranego przedsiębiorstwa. Porównanie w odniesieniu do 

typowych wartości  podobnych parametrów w branży i analiza przyczyn zaist-

niałych  różnic stanowi odrębne opracowanie, stanowiące projekt badawczy. 

Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa pracy na wybranych 
stanowiskach montażowych 

Stosowane procesy produkcyjne i specyfika wytwarzanych produktów 

w przedsiębiorstwie, stwarzają środowisko pracy niepozbawione uciążliwych 

i szkodliwych czynników. Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szko-

dliwych dla zdrowia w środowisku pracy szczegółowo przedstawia Rozporzą-
dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 

2002 roku [14]. Materialne warunki pracy utożsamia się najczęściej z czynni-

kami fizycznymi. Składa się na nie jednak łączne oddziaływanie czterech grup 

czynników: rzeczowych, fizycznych, chemicznych i biologicznych, które two-

rzą organizacyjno-techniczne warunki pracy [5]. 

Podczas produkcji elementów wentylacyjnych w badanym przedsiębior-

stwie stosuje się głównie: aluminium, blachę ocynkowaną, blachę ze stali nie-

rdzewnej, kwasoodpornej. Wstępnie proces produkcyjny obejmuje cykl wykro-

jenia z blachy części składowych elementów wentylacyjnych. Stosowane są 
w tym celu różne techniki, tj. wykrajanie plazmowe, wykrajanie laserowe oraz 

wykrajanie za pomocą nożyc gilotynowych [4]. Następnie części te poddawane 

są obróbce mechanicznej poprzez tłoczenie, podginanie, walcowanie i falcowa-

nie. Procesowi temu towarzyszy hałas i wibracje generowane przez maszyny, tj. 

prasy tłoczące i krawędziowe, walce i  falcarki. Występują tutaj dwa rodzaje 

wibracji: ogólna (gdzie drgania przenoszone są na ciało człowieka przez koń-

czyny dolne) oraz miejscowa (gdzie drgania mechaniczne przenoszone są na 

ciało człowieka przez kończyny górne). Po obróbce mechanicznej gotowe ele-

menty łączone są na zimno za pomocą specjalnych zamków blacharskich. Sto-
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suje się również zgrzewanie liniowe i punktowe, spawanie oraz nitowanie. 

W procesie zgrzewania emitowane jest promieniowanie elektromagnetyczne 

o dużej częstotliwości. Zaznacza się, że pole elektromagnetyczne oddziałuje na 

organizm człowieka w sposób [1]: 

− ukryty (działając stopniowo na poszczególne narządy organizmu), 

− jawny (polegający na przepływie przez ciało człowieka prądu elektrycznego, 

indukowanego przez pole elektryczne w momencie kontaktu z przedmiotami 

metalowymi). 

Tak wykonane gotowe produkty poddaje się miejscowemu malowaniu 

w obrębie zgrzewów, spawów oraz w miejscach naruszenia przez procesy tech-

nologiczne powłoki ochronnej materiału. Podczas wszystkich czynności zwią-
zanych z procesem produkcyjnym w badanym przedsiębiorstwie występują 
szkodliwe i niebezpieczne czynniki rzeczowe i fizyczne, tj. poruszające się ma-

szyny i inne urządzenia, ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania oraz 

poruszające się narzędzia, przemieszczające się wyroby, półwyroby i materiały, 

gorące lub zimne powierzchnie. Występuje również elektryczność statyczna, 

hałas i wibracje, pyły przemysłowe – aerozole, promieniowanie jonizujące, 

promieniowanie laserowe, pole elektromagnetyczne. Specyfikacja procesów 

technologicznych i rodzaj materiałów stosowanych do produkcji eliminuje wy-

stępowanie czynników chemicznych oraz biologicznych.  

Zagrożenie związane z hałasem podczas produkcji i montażu 

kanałów wentylacyjnych 

Podczas każdej produkcji obecny jest hałas. Wyjątkowo dokuczliwy ha-

łas wystepuje w postaci pojedynczych impulsów dźwiękowych, takich jak 

trzask, huk. Dodatkowo szkodliwy wpływ na organizm ludzki wywierają skła-

dowe hałasu w zakresie infradźwięków i ultradźwięków [15,16]. Negatywny 

wpływ hałasu na organizm człowieka wywołuje skutki funkcjonalne – zmniej-

szenie wydajności i jakości wykonywanej pracy oraz skutki zdrowotne – różne-

go rodzaju choroby [2]. 

W badanym przedsiębiorstwie występuje hałas przemysłowy pochodzący 

od maszyn i urządzeń, jak i stosowanych w nim procesów technologicznych. 

Pomiar hałasu w przedsiębiorstwie przeprowadzony został na stanowiskach 

produkcji i montażu elementów wentylacyjnych (rys. 1). Sam montaż odbywa 

się głównie przez łączenie zatrzaskowe specjalnie wykonanych falców na kra-

wędziach elementów, które są łączone ze sobą poprzez wbijanie za pomocą 
stalowego młotka.   
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Rys. 1. Stanowisko montażu kształtek i kanałów wentylacyjnych (fot. J. Krys) 

Podczas stosowanej metodyki badań pomiar hałasu został wykonany 

w oparciu o normę: 
− PN-N-01307:1994 – Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy,  

− PN-EN-61252:2000 – Elektroakustyka. Wymagania dotyczące indywidual-

nych mierników ekspozycji na dźwięk, 

− PN-EN-60804:2002 – Całkująco uśredniające mierniki poziomu dźwięku. 

Pomiar wielkości określających hałas na stanowiskach pracy przeprowa-

dzić można dwoma metodami: bezpośrednią lub pośrednią. Metoda bezpośred-

nia polega na pomiarze ekspozycji pracownika na hałas w ciągu całego dnia 

pracy. Jest prosta, gdyż nie wymaga wykonywania skomplikowanych obliczeń 
i może być stosowana przez osoby z niewielkim doświadczeniem oraz eliminu-

je ryzyko popełnienia błędów pomiarowych. Metoda pośrednia to metoda pole-

gająca na pomiarze hałasu w czasie krótszym niż czas pracy pracownika. Stosu-

jąc tę metodę, należy zachować odpowiednie zależności matematyczne do wy-

znaczenia poziomu ekspozycji na hałas. Problemem w metodzie pośredniej jest 

wyznaczenie poziomu ekspozycji na hałas w odniesieniu 8 godzinnego dobo-

wego wymiaru czasu lub tygodnia pracy dla hałasu, który w przeciągu jednej 

zmiany jest hałasem nieustalonym [7]. 

Według PN-N-01307:1994 dopuszczalne wartości hałasu obejmują [13]:  

1. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy Lex,8h nie 

powinien przekraczać 85 dB, a odpowiadająca mu ekspozycja dzienna, Ea,Te, 

nie powinna przekraczać 3,64*10
3
Pa

2
*s. 

2. Maksymalny poziom dźwięku A, LA max, mierzony przy włączonej charakte-

rystyce dynamicznej S, nie powinien przekraczać wartości 115 dB.  

3. Szczytowy poziom dźwięku C, Lc peak, nie powinien przekraczać wartości 

135 dB. 

4. Równoważny poziom dźwięku A w czasie pobytu pracownika na stanowisku 

pracy, LA eq,Te, nie powinien przekraczać wartości podanych w tabeli 1. 
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Tabela 1. Równoważny poziom dźwięku A w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy – 

wg [13] 

Lp. Stanowisko pracy 

Równoważny 
poziom 

dźwięku 

A LA, eg, Te 

[dB] 

1 

W kabinach bezpośredniego sterowania bez łączności telefo-

nicznej, w laboratorium ze źródłami hałasu, w pomieszczeniach 

z maszynami i urządzeniami liczącymi, maszynami do pisania, 

dalekopisami i w innych pomieszczeniach o podobnym prze-

znaczeniu. 

75 

2 

W kabinach dyspozytorskich, obserwacyjnych i zdalnego ste-

rowania z łącznością telefoniczną używana w procesie sterowa-

nia, w pomieszczeniach do wykonywania prac precyzyjnych 

i w innych pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu. 

65 

3 

W pomieszczeniach: administracyjnych, biur projektowych, do 

prac teoretycznych, opracowania danych i innych o podobnym 

przeznaczeniu. 

55 

Pomiar ekspozycji hałasu na stanowiskach montażowych w przedsiębior-

stwie wykonano metodą bezpośrednią podczas trwania pierwszej 8-godzinnej 

zmiany roboczej od godz. 6:00 do godz. 14:00. Wielkość hałasu poziomu 

dźwięku w db (A) oceniono, wykonując pomiary miernikiem typ 2231 pracują-
cym w opcji całkowitego miernika poziomu dźwięku I.  

Na badanych stanowiskach wyznaczono: 

− poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy, 

− maksymalny poziom dźwięku A mierzony przy włączonej charakterystyce 

dynamicznej S, 

− szczytowy poziom dźwięku C mierzony przy zastosowaniu charakterystyki 

PEAK i C. 

Równoważny poziom dźwięku A w całkowitym czasie Te obliczono wg 

wzoru: 

LAeq,Te=10lg[1/Te∑i=1(Ti*100,1L,Aeq,Ti)] (1) 

gdzie: 

LAeq,Te – równoważy poziom dźwięku A, w dB, uśredniony w przedziale czasu 

Ti;Te=∑i=1 Ti 

Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy obli-

czono wg wzoru:  
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Lex,8h=LAeq,Te+10lgTe/T0    (2)   

gdzie: 

LAeq,Te – równoważny poziom dźwięku A, 

Te – czas ekspozycji w ciągu dnia roboczego, 

T0 – czas odniesienia, równy 8 godzin. 

Poziom ekspozycji odniesiony do 8 godzin pracy obliczono wg wzoru: 

EA,Te=1,15*10-5*100,1L, EX,8h
  (3)  

Do obliczeń powyższych wartości posłużono się arkuszem kalkulacyj-

nym Excel, stosując odpowiednie formuły, co ułatwiło i przyspieszyło oblicze-

nia jednocześnie eliminując mogące wystąpić ewentualne błędy. Przykładowe 

wartości ekspozycji zawiera tabela 2. 

Tabela 2. Zależność między ekspozycją na hałas i poziomem ekspozycji – wg PN-N-01307 

EA,Te (Pa2
x s) EA,Te (Pa2

x h) LEX,8h (dB) 

0,364 x 10
3 

0,458 x 10
3 

0,576 x 10
3 

0,726 x 10
3 

0,913 x 10
3 

1,15 x 10
3 

1,45 x 10
3 

1,82 x 10
3 

2,29 x 10
3 

2,89 x 10
3 

3,64 x 10
3 

4,58 x 10
3 

5,76 x 10
3 

7,26 x 10
3 

9,13 x 10
3 

11,5 x 10
3 

14,5 x 10
3 

18,2 x 10
3 

22,9 x 10
3 

28,9 x 10
3
 

36,4 x 10
3 

45,8 x 10
3 

57,6 x 10
3 

72,6 x 10
3 

91,3 x 10
3 

115 x 10
3
 

 

0,10 

0,13 

0,16 

0,20 

0,25 

0,32 

0,40 

0,51 

0,64 

0,80 

1,01 

1,27 

1,60 

2,02 

2,54 

3,20 

4,03 

5,07 

6,39 

8,04 

10,12 

12,74 

16,04 

20,19 

25,42 

32,00 

 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 
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W badanym przedsiębiorstwie pomiarom natężenia hałasu poddano na-

stępujące stanowiska pracy: 

A stanowisko operatora nożyc gilotynowych, 

B stanowisko operatora robota do cięcia plazmą, 
C stanowisko produkcji kształtek prostokątnych, 

D stanowisko produkcji ramek przyłączeniowych, 

E stanowisko operatora piły tarczowej, 

F stanowisko operatora giętarki do blach, 

G stanowisko produkcji kanałów, 

H stanowisko operatora felcowni. 

Pomiar i obliczenia dla stanowiska A – operatora nożyc gilotynowych 

 

Rys. 2. Hałasu na stanowisku operatora nożyc gilotynowych (opracowanie własne) 

Pomiar i obliczenia dla stanowiska B – operatora robota do cięcia plazmą 

 

Rys. 3. Hałas na stanowisku operatora robota do cięcia plazmą (opracowanie własne) 
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Pomiar i obliczenia dla stanowiska C – produkcji kształtek prostokątnych 

 

Rys. 4. Hałas na stanowisku produkcji kształtek prostokątnych (opracowanie własne) 

Pomiar i obliczenia dla stanowiska D – produkcji ramek przyłączeniowych 

 

Rys. 5. Hałas na stanowisku produkcji ramek przyłączeniowych (opracowanie własne) 

Pomiar i obliczenia dla stanowiska E – operatora piły tarczowej 

 

Rys. 6. Hałas na stanowisku operatora piły tarczowej (opracowanie własne)  
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Pomiar i obliczenia dla stanowiska F – operatora giętarki do blach 

 

Rys. 7. Hałas na stanowisku operatora giętarki do blach (opracowanie własne) 

Pomiar i obliczenia dla stanowiska G – produkcji kanałów 

 

Rys. 8. Hałas na stanowisku produkcji kanałów (opracowanie własne) 

Pomiar i obliczenia dla stanowiska H – operatora felcowni 

 
Rys. 9. Hałas na stanowisku operatora felcowni (opracowanie własne) 
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Zestawienie uzyskanych wyników dla każdego analizowanego stanowi-

ska pracy przedstawiono w tabelach 3 – 10. 

Tabela 3. Hałas na stanowisku operatora nożyc gilotynowych (opracowanie własne) 

Lp. 
T– Czas ekspozycji 

[min] 

Równoważny poziom 

dźwięku A [dB] 
Stanowisko A 

1 375 82 praca 

2 90 80,8 prace przygotowawcze 

3 15 70,9 przerwa 

suma min. 480 X X 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony 

do 8-godzinnego dnia pracyLex,8h dB 
81,7 

ekspozycja dzienna EA, Te  1,82*10³Pa²*s 

maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza 115 dB 

szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza 135 dB 

Tabela 4. Hałas na stanowisku operatora robota do cięcia plazmą (opracowanie własne) 

Lp. 
T – Czas ekspozycji 

[min] 
Równoważny poziom 

dźwięku A [dB] 
Stanowisko B 

1 405 86,9 praca 

2 60 80,8 prace przygotowawcze 

3 15 70,5 przerwa 

suma min. 480 X X 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony 

do 8-godzinnego dnia pracyLex,8h dB 
86,3 

ekspozycja dzienna EA, Te  4,58*10³Pa²*s 

maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza 115 dB 

szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza 135 dB 

Tabela 5. Hałas na stanowisku produkcji kształtek prostokątnych (opracowanie własne) 

Lp. 
T – Czas ekspozycji 

[min] 

Równoważny poziom 

dźwięku A [dB] 
Stanowisko C 

1 350 92 praca 

2 115 80,8 prace przygotowawcze 

3 15 70,9 przerwa 

suma min. 480 X X 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony 

do 8-godzinnego dnia pracyLex,8h dB 
90,7 

ekspozycja dzienna EA, Te  14,5*10³Pa²*s 

maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza 115 dB 

szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza 135 dB 
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Tabela 6. Hałas na stanowisku produkcji ramek przyłączeniowych (opracowanie własne) 

Lp. 
T – Czas ekspozycji 

[min] 
Równoważny poziom 

dźwięku A [dB] 
Stanowisko D 

1 435 88,9 praca 

2 30 80,8 prace przygotowawcze 

3 15 70,9 przerwa 

suma min. 480 X X 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony 

do 8-godzinnego dnia pracyLex,8h dB 
88,5 

ekspozycja dzienna EA, Te  7,26*10³Pa²*s 

maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza 115 dB 

szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza 135 dB 

Tabela 7. Hałas na stanowisku operatora piły tarczowej (opracowanie własne) 

Lp. 
T – Czas ekspozycji 

[min] 

Równoważny poziom 

dźwięku A [dB] 
Stanowisko E 

1 285 89,4 praca 

2 180 80,8 prace przygotowawcze 

3 15 70,8 przerwa 

suma min. 480 X X 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony 

do 8-godzinnego dnia pracyLex,8h dB 
87,5 

ekspozycja dzienna EA, Te  5,76*10³Pa²*s 

maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza 115 dB 

szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza 135 dB 

Tabela 8. Hałas na stanowisku operatora giętarki do blach (opracowanie własne) 

Lp. 
T – Czas ekspozycji 

[min] 

Równoważny poziom 

dźwięku A [dB] 
Stanowisko F 

1 240 82,9 praca 

2 225 80,8 prace przygotowawcze 

3 15 70,9 przerwa 

suma min. 480 X X 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony 

do 8-godzinnego dnia pracyLex,8h dB 
81,9 

ekspozycja dzienna EA, Te 1,82*10³Pa²*s 

maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza 115 dB 

szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza 135 dB 
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Tabela 9. Hałas na stanowisku produkcji kanałów (opracowanie własne) 

Lp. 
T – Czas ekspozycji 

[min] 

Równoważny poziom 

dźwięku A [dB] 
Stanowisko G 

1 300 85,8 praca 

2 165 80,7 prace przygotowawcze 

3 15 70,7 przerwa 

suma min. 480 X X 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony 

do 8-godzinnego dnia pracyLex,8h dB 
84,4 

ekspozycja dzienna EA, Te  2,89*10³Pa²*s 

maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza 115 dB 

szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza 135 dB 

Tabela 10. Hałas  na stanowisku operatora felcowni (opracowanie własne) 

Lp. 
T– Czas ekspozycji 

[min] 

Równoważny poziom 

dźwięku A [dB] 
Stanowisko H 

1 400 84,8 praca 

6 65 80,6 prace przygotowawcze 

3 15 70,5 przerwa 

suma min. 480 X X 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony 

do 8-godzinnego dnia pracyLex,8h dB 
84,3 

ekspozycja dzienna EA, Te 2.89*10³Pa²*s 

maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza 115 dB 

szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza 135 dB 

Z przeprowadzonych badań i dokonanych analiz uzyskano wyniki, które 

wykazały, że poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia 

pracy przekraczał 85 dB: 

− operator robota do ciecia plazmą (86,3 dB) – tabela 4, 

− produkcja kształtek (90,7 dB) – tabela 5, 

− produkcja ramek (88,5 dB) – tabela 6, 

− operator piły tarczowej (87,5 dB) – tabela 7. 

Uzyskane wyniki badań porównano również z normą PN-N-01307:1994. 

Maksymalny poziom dźwięku A nie przekroczył wartości 115 dB na żadnym 

badanym stanowisku. Szczytowy poziom dźwięku C nie przekroczył wartości 

135 dB na żadnym badanym stanowisku. 
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Pomiar drgań mechanicznych w przedsiębiorstwie 
na stanowiskach nożyc gilotynowych i pras krawędziowych 

Podczas produkcji w przedsiębiorstwie BerlinerLuft występują głównie 

drgania o działaniu ogólnym, emitowane ze stanowisk nożyc gilotynowych 

i pras krawędziowych. Pracownicy obsługujący te stanowiska mogą być nara-

żeni na drgania wywoływane podczas obsługi tych urządzeń. Podstawowy ro-

dzaj zagrożenia od tego typu maszyn polega na generowaniu drgań mechanicz-

nych przenoszonych do organizmu człowieka przez stopy w pozycji stojącej. 

Do oceny narażenia pracowników na drgania mechaniczne wykonano pomiary 

na podstawie normy PN-EN 14253:2011 Drgania mechaniczne [12].  

W zależności od momentu zmiany drgań wykonuje się jeden pomiar dla 

drgań ustalonych i minimum trzy pomiary dla drgań nieustalonych. Częstotli-

wość dla drgań o oddziaływaniu ogólnym mieści się w zakresie od 0,9 do 90 

Hz. Natomiast gdy oddziaływanie następuje miejscowo, mierzymy drgania 

w zakresie częstotliwości od 5,6 do 1400 Hz. Z procedur wykonywania pomiaru 

na stanowisku pracy oprócz mierzenia przyśpieszenia drgań mierzy się także: 

− wartość skuteczną przyśpieszenia, 

− średnią warzoną w dziedzinie częstotliwości, 

− średnią wartość warzoną przyśpieszenia.  

Zgodnie z normą PN-EN 14253 pomiary przyśpieszenia drgań ogólnych 

i miejscowych wykonuje się w trzech prostopadłych do siebie kierunkach X, Y, 

Z (rys. 10) zgodnie z nieruchomym układem współrzędnych. Otrzymane warto-

ści, warzone przyspieszenia to: 

− aw,x,RMS dla osi X (oś pozioma, równoległa do dłuższego boku obrysu pod-

stawy maszyny), 

− aw,y,RMS dla kierunku Y (oś pozioma, równoległa do krótszego boku podsta-

wy maszyny), 

− aw,z,RMS dla kierunku Z (oś pionowa). 

 

Rys. 10. Kierunki X, Y, Z, dla których wykonuje się pomiar przyśpieszeń drgań względem poło-

żenia maszyny (opracowanie własne w Inventor 2011) 



464 T. Wołczański, J. Rut, J. Krys  

Do pomiaru i rejestracji drgań wykorzystano czterokanałowy, cyfrowy 

miernik poziomu drgań i dźwięku SVAN 958 klasy 1. Urządzenie posiada 

wbudowane wszystkie wymagane filtry korekcyjne. Do urządzenia został pod-

łączony trójosiowy przetwornik drgań umożliwiający pomiar drgań w trzech 

osiach. Pomiary wykonano dla drgań o działaniu ogólnym i dla czasu narażenia 

na ekspozycję drgań dłuższego niż 30 minut (t > 30 min). Liczba czynności 

wykonywanych w narażeniu na drgania wynosiła jeden (n = 1). Stanowiska, na 

których przeprowadzono pomiar, to stanowisko A – operatora nożyc gilotyno-

wych oraz stanowisko B – operatora prasy krawędziowej. 

W trakcie pomiaru drgań na stanowiskach prowadzone były typowe prace 

i operacje technologiczne. Czujnik został zamocowany w miejscu kontaktu stóp 

operatora z drgającą powierzchnią za pomocą połączenia śrubowego do podestu 

stanowiska.  

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów dla drgań o działaniu ogól-

nym na stanowisku A – operator nożyc gilotynowych stwierdzono, że: 

− ekspozycja dzienna wynosi: 0,45 m/s
2
, 

− krotność wartości dopuszczalnej wynosi: 0,56, 

− ekspozycja dzienna nie przekracza wartości dopuszczalnej 0,8 m/s
2
, 

− wartość progów działania dla dziennej ekspozycji na drgania mechaniczne 

nie przekracza progu 0,5 m/s
2
. 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów dla drgań o działaniu ogól-

nym na stanowisku B – operator prasy krawędziowej stwierdzono, że: 

− ekspozycja dzienna wynosi: 0,44 m/s
2
, 

− krotność wartości dopuszczalnej wynosi: 0,55, 

− ekspozycja dzienna nie przekracza wartości dopuszczalnej 0,8 m/s
2
, 

− wartość progów działania dla dziennej ekspozycji na drgania mechaniczne 

nie przekracza progu 0,5 m/s
2
. 

 

Rys. 11. Wartości dla dziennej ekspozycji na drgania mechaniczne dla badanych stanowisk A i B 

w odniesieniu do wartości dopuszczalnej (opracowanie własne) 
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Na podstawie otrzymanych wyników obliczeń można wnioskować, że nie 

istnieje zagrożenie pracowników na drgania mechaniczne w związku z czym nie 

ma potrzeby podejmowania działań w celu ograniczenia działania drgań na 

badanych stanowiskach. 

Pomiar zapylenia na stanowiskach obróbki materiałów 
izolacyjnych, dźwiękochłonnych oraz cięcia plazmowego 

i laserowego 

Pomiary na stanowiskach A – obróbki materiałów izolacyjnych i dźwię-
kochłonnych oraz B – wypalania plazmowego i wykonano zgodnie z zalece-

niami normy PN-89/Z-04008/07 – Ochrona czystości powietrza. Pobieranie 

próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja 

wyników [8]. Podczas pomiaru zastosowano metodę dozymetrii indywidualnej 

z wagowym pomiarem stężenia pyłu w jednostce objętości powietrza. Próbki 

pyłów pobrane zostały w strefie oddychania pracownika na sączki polipropyle-

nowe FIPRO za pomocą aspiratorów AP-2. Aspiratory przed i po pomiarze 

zostały poddane sprawdzeniu przepływu powietrza za pomocą rotametru wzor-

cowego TG 03.1 posiadającego ważne świadectwo wzorcowania. 

Pomiary na badanych stanowiskach przeprowadzone zostały na pyły za-

wierające wolną krystaliczną krzemionkę od 2 do 50% (dla rodzajów pyłu, tj. 

pył całkowity, pył respirabilny). Wskaźniki porównano z wartościami NDS 

(najwyższe dopuszczalne stężenie) wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej [14]. Oznaczanie pyłu całkowitego zostało prze-

prowadzone zgodnie z normą PN-91/Z-04030/05. Polegające na zasysaniu za-

pylonego powietrza ze znanym strumieniem objętości w określonym czasie 

przez filtr pomiarowy. Masę pyłu zatrzymanego na filtrze pomiarowym wyzna-

cza się jako przyrost masy filtru pomiarowego ważonego przed pobraniem i po 

pobraniu próbki pyłu. Stężenie pyłu całkowitego oblicza się jako stosunek masy 

pyłu na filtrze pomiarowym do objętości przefiltrowanego powietrza [9]. Ozna-

czanie pyłu respirabilnego zostało przeprowadzone zgodnie z normą PN-91/Z-

04030/06, które polega na zasysaniu zapylonego powietrza w określonym cza-

sie, kolejno przez selektor wstępny (zatrzymujący frakcje gruboziarniste), 

a następnie przez filtr pomiarowy, (na którym osadza się pozostała respirabilna 

frakcja pyłu). Masę pyłu zatrzymanego na filtrze pomiarowym wyznaczono 

jako przyrost masy filtru pomiarowego ważonego przed pobraniem i po pobra-

niu próbki pyłu. Stężenie pyłu respirabilnego obliczono jako stosunek masy 

pyłu na filtrze pomiarowym do objętości przefiltrowanego powietrza [10]. 
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Pomiar dla stanowiska A obróbki materiałów izolujących i dźwięko-

chłonnych ujęto w tabeli 11. 

Tabela 11. Wyniki pomiarów zapylenia na stanowisku obróbki materiału izolacyjnego i dźwięko-

chłonnego (opracowanie własne) 

Pomiar dla stanowiska b cięcia plazmowego i laserowego ujęto w tabeli 12. 

Tabela 12. Wyniki pomiarów zapylenia na stanowisku cięcia plazmowego i laserowego (opraco-

wanie własne) 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów na stanowisku A i B obli-

czono wskaźniki ekspozycji, tj. stężenie średnie ważone pyłów dla zmiany ro-

boczej. Wskaźniki te porównano z wartościami NDS (najwyższe dopuszczalne 

stężenie), które dla pyłów zawierających wolną krystaliczna krzemionkę od 2% 

do 50% wynoszą: 
− 4,0 mg/m

3
 – pył całkowity, 

− 1,0 mg/m
3
 – pył respirabilny. 

Na stanowisku A obróbki materiałów izolujących i dźwiękochłonnych 

wskaźnik narażenia wyniósł 0,9 mg/m
3 

i nie przekroczył wartości dopuszczal-

nych (rys. 12), natomiast przy krotności dla pyłu respirabilnego NDS = 0,9. 

Na stanowisku B cięcia plazmowego i laserowego wskaźnik narażenia wyniósł 

Czas 
trwania 

[min] 

Masa 
początkowa 

m1 [mg] 

Masa 
końcowa 

m2 [mg] 

Przepływ 
powietrza 

[l/min] 

C=
�����

�
∙ ���� 

480 33,52 34,36 2 0,875 

Rodzaj pyłu 
NDS 

[mg/m3] 

Wskaźnik 

narażenia 

[mg/m3] 

Krotność 

NDS 

Uwagi 

o wentylacji 

pył całkowity 4 0,9 0,22 Odciąg 

stanowiskowy pył respirabilny 1 0,9 0,9 

Czas 
trwani 

[min] 

Masa 
początkowa 

m1 [mg] 

Masa 
końcowa 

m2 [mg] 

Przepływ 
powietrza 

[l/min] 

C=
�����

�
∙ ���� 

480 33,45 35,09 2 1,708 

Rodzaj pyłu NDS [mg/m3] 

Wskaźnik 

narażenia 

[mg/m3] 

Krotność 

NDS 

Uwagi 

o wentylacji 

pył całkowity 4 1,7 0,43 Odciąg 

stanowiskowy 

wyposażony w filtrypył respirabilny 1 1,7 1,7 
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1,7 mg/m
3
, gdzie stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnej dla pyłu 

respirabilnego (rys. 12).  

 

Rys. 12. Obliczone wartości narażenia na pył całkowity i respirabilny dla stanowiska A i B 

w odniesieniu do największego dopuszczalnego stężenia (opracowanie własne) 

Przy krotności NDS = 1,7 pyłu respirabilnego pracodawca oprócz prze-

prowadzania badań przynajmniej raz w roku zobowiązany jest wyposażyć pra-

cowników w indywidualne środki ochronne. 

Pomiar natężenia oświetlenia na stanowiskach montażowych 
przy oświetleniu różnymi źródłami światła – porównanie 

wyników 

Natężenie oświetlenia oraz jego rozkład na stanowisku pracy i w jego 

otoczeniu mają znaczący wpływ na to, jak szybko, bezpiecznie i komfortowo 

pracownik spostrzega i wykonuje zadania wzrokowe [6]. 

Średnie natężenie oświetlenia dla każdego zadania nie powinno być mniej-

sze niż wartości podane w normie PN-EN 12464-1:2004, niezależnie od wieku 

i stanu instalacji oświetleniowej. Natężenie oświetlenia w polu bezpośredniego 

otoczenia może być niższe niż natężenie oświetlenia w polu zadania, jednak nie 

może być niższe niż wartości podane w normie PN-EN 12464-1:2004. Pole zada-

nia powinno być dodatkowo oświetlone możliwie najrównomierniej [11]. Wyma-

gana równomierność oświetlenia oraz związek między natężeniami w polu zada-

nia i w polu bezpośredniego otoczenia zawiera tabela 13. 

4
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Tabela 13. Równomierność oraz związek między natężeniami oświetlenia w polu zadania 

i w polu bezpośredniego otoczenia – wg [11] 

Natężenie oświetlenia 

w polu zadania [lx] 

Natężenie oświetlenia w polu 

bezpośredniego otoczenia [lx] 

≥ 750 

500 

300 

≤ 200 

500 

300 

200 

Ezadania 

Równomierność:  0,7 Równomierność:  0,5 

Pomiar natężenia oświetlenia w badanym przedsiębiorstwie BerlinerLuft 

został przeprowadzony na stanowiskach montażowych wyrobów gotowych 

dwukrotnie. Pierwszy pomiar przeprowadzono podczas słonecznego dnia przy 

oświetleniu naturalnym i sztucznym. Drugi pomiar przeprowadzono po zmroku 

przy oświetleniu sztucznym. Hala produkcyjna zakładu, w której znajdują się 
stanowiska montażu wyrobów gotowych, posiada oświetlenie naturalne, bocz-

ne, w postaci okien umieszczonych w górnej części ścian przy suficie (rys. 13). 

 

Rys. 13. Oświetlenie naturalne, boczne hali produkcyjno-montażowej zakładu BerlinerLuft 

(fot. J. Krys) 

Oświetlenie sztuczne, gazowyładowcze stanowią oprawy wyposażone 

w świetlówki rys. 14.  

 

Rys. 14. Oświetlenie sztuczne hali produkcyjno-montażowej zakładu BerlinerLuft (fot. J. Krys) 
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W celu dokonania pomiarów natężenia oświetlenia sporządzono szkic ha-

li z umiejscowieniem stanowisk montażowych. Podzielono płaszczyznę podłogi 

stanowisk montażowych na równe elementarne pola 1 x 1 m. Punktami pomia-

rowymi były środki 200 ponumerowanych pól znajdujących się w strefie sta-

nowisk montażowych wyrobów gotowych. Pomiary wykonano dla każdego 

punktu pomiarowego na wysokości 1,2 m od posadzki. Do pomiaru użyto luk-

somierza cyfrowego LX-1010B. Na podstawie otrzymanych pomiarów 

i obliczeń natężenia oświetlenia na stanowiskach montażu wyrobów gotowych 

uzyskano następujące dane: 

• dla pomiaru pierwszego wykonanego w dzień podczas oświetlenia światłem 

naturalnym i sztucznym: 

− średnie natężenie oświetlenia Eśr = 669 lx, 

− współczynnik równomierności oświetlenia δ = 0,61; 

• dla pomiaru drugiego wykonanego po zmroku podczas oświetlenia światłem 

sztucznym: 

− średnie natężenie oświetlenia Eśr = 626 lx, 

− współczynnik równomierności oświetlenia δ = 0,65. 

Średnie natężenie oświetlenie dla pomiaru pierwszego, jak i pomiaru 

drugiego spełnia wymagania dla pomieszczeń typu „obróbka i przetwórstwo 

metali: roboty blacharskie: grubość < 5 mm”, które wg PN-EN 12464-1:2004 

wynosi 300 lx. Wartość współczynnika równomierności oświetlenia dla pierw-

szego oraz drugiego pomiaru spełnia wymagania, gdzie wg PN-EN 12464-

1:2004 musi wynosić ≥ 0,5  

Wnioski 

Uzyskane wyniki badań przedstawiają analizę pomiarów czynników wy-

stępujących w środowisku pracy oraz analizę bezpieczeństwa na wybranych 

stanowiskach w przedsiębiorstwie produkcyjnym specjalizującym się wobrób-

ce blachy, wytwarzającej systemy i elementy wentylacyjne. Przeprowadzone 

badania i pomiary materialnych warunków pracy na wybranych stanowiskach 

wykazały, które z czynników przekraczają dopuszczalne normy i gdzie przed-

siębiorstwo powinno stosować działania zapobiegawcze. Analizując wyniki 

pomiarów, można stwierdzić, że zarówno natężenie oświetlenia, jak i pomiar 

drgań spełniają normy warunków pracy wprzedsiębiorstwie. Średnie natężenie 

oświetlenia na badanych stanowiskach montażowych wyniosło 669 lx dla 

oświetlenia mieszanego i 626 lx dla oświetlenia sztucznego, gdzie dla tego typu 

prac normą jest 300 lx. Wskazuje to na fakt, iż oświetlenie na stanowiskach 

montażowych nie tylko spełnia wymogi stawiane przez normy, a nawet je prze-
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kracza. Pomiar drgań o działaniu ogólnym dla stanowiska operatora nożyc gilo-

tynowych wyniósł 0,45 m/s
2
 ekspozycji dziennej, a dla operatora prasy krawę-

dziowej 0,44 m/s
2
. Biorąc pod uwagę, dopuszczalną ekspozycję dzienną wyno-

szącą 0,8 m/s
2
, można stwierdzić, że nie istnieje zagrożenie pracowników 

względem drgań mechanicznych. Zatem nie ma potrzeby podejmowania działań 
w celu ograniczenia drgań. 

Badane czynniki, których ekspozycja na pracowników przekroczyła do-

puszczalne normy, to zapylenie i hałas. Pomiar zapylenia przeprowadzony na 

stanowiskach obróbki materiałów izolacyjnych, dźwiękochłonnych oraz cięcia 

plazmowego i laserowego wykazał przekroczenie NDS dla pyłu respirabilnego, 

na stanowisku cięcia plazmowego i laserowego, który wyniósł 1,7 przy 

NDS = 1. W celu zminimalizowania szkodliwego działania pyłów pracodawca 

wyposażył pracowników w indywidualne środki ochrony w postaci półmasek 

filtrujących i kombinezonów ochronnych. Dodatkowo na stanowiskach, na któ-

rych występuje zagrożenie pyłami, przeprowadzone zostaną raz w roku pomiary 

zapylenia. 

Specyfika wykonywanych prac oraz technologia produkcji i łączenia ze 

sobą elementów z blachy emituje hałas pochodzący z wielu źródeł. Do pomia-

rów natężenia dźwięku wybrano osiem stanowisk pracy najbardziej narażonych 

na hałas. Maksymalny poziom dźwięku A nie przekroczył dopuszczalnej warto-

ści 115 dB na żadnym z nich. Szczytowy poziom dźwięku C również nie prze-

kroczył (na żadnym stanowisku) dopuszczalnej wartości 135 dB. Natomiast 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy przekroczył 

85 dB na czterech stanowiskach: operator robota do cięcia plazmą – 86,3 dB, 

produkcja kształtek – 90,7 dB, produkcja ramek – 88,5 dB i operator piły tar-

czowej 87,5 dB. Przedsiębiorstwo w celu ograniczenia zagrożenia hałasem za-

stosowało ekrany i ściany dźwiękochłonne oraz przeprowadzane są na bieżąco 

konserwacje, regulacje maszyn i urządzeń generujących hałas. Pracownicy wy-

posażeni zostali w nowe indywidualne środki ochrony słuchu. 

Podsumowując wyniki przeprowadzonych pomiarów oraz środki, jakie 

stosuje przedsiębiorstwo w celu ograniczenia działania czynników szkodliwych 

w nim występujących, można stwierdzić, że zdaje sobie ono sprawę z zagrożeń 

i podejmuje odpowiednie środki zapobiegawcze. Materialne warunki pracy 

w przedsiębiorstwie stale się poprawiają, co przekłada się na sytuację socjalno-

bytową pojedynczego pracownika. Kształtowanie dobrych warunków pracy 

w istniejącej rzeczywistości gospodarczej jest dla przedsiębiorstwa bardzo waż-
ne, gdyż mają one na celu poprawę bezpieczeństwa, poprawę jakości produko-

wanych wyrobów oraz redukcję i usprawnienie pojawiających się bieżących 

problemów w pracy. 
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THE SAFETY ASSESSMENT WORK IN THE PRODUCTION 

OF VENTILATION SYSTEMS 

Abstract 

The paper presents hazard analysis harmful and disruptive factors occurring dur-

ing the production process, analysis of hazards associated with noise, mechanical 

vibration and dust. The paper presents an analysis measurements of agents the 

material conditions of work on assembly stations and safety assessment. The re-

search on the selected jobs have shown that factors exceeded standards, and 

where the company should apply prevention and optimize security. 
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