
KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

DRGANIA MECHANICZNE

Drgania mechaniczne – wibracje 
to ruch cząstek ośrodka spręzystego względem położenia równowagi.
W środowisku pracy rozpatrywane są jedynie drgania przekazywane
do organizmu człowieka perzez bezpośredni kontakt z drgającym 
ośrodkiem stałym.

W zależności od amplitudy drgań i czasu ich oddziaływania na
człowieka drgania mogą być:

•czynnikiem uciążliwym,
•czynnikiem szkodliwym,
•czynnikiem niebezpiecznym.
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KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

PODZIAŁ DRGAŃ

Ze względu na sposób oddziaływania drgań na organizm człowieka, 
rozróżnia się:

1. Drgania o oddziaływaniu ogólnym przenikające do organizmu
człowieka przez jego nogi, miednicę, plecy lub boki; 

Działają na człowieka najczęściej przez podłoże, na którym pracują ludzie 
lub przez siedziska pojazdów.

2. Drgania działające  przez kończyny górne (ręce);

        Pochodzą głównie od używanych narzędzi ręcznych lub maszyn 
wytwarzających drgania (wiertarki, szlifierki, młoty pneumatyczne itp.)
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PARAMETRY WYKORZYSTYWANE DO OKREŚLANIA SZKODLIWOŚCI DRGAŃ Ń

•

•
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częstotliwość drgań
szczególnie niebezpieczne są dla człowieka częstotliwości gdyż każda 
część ciała, narząd - ma własną czestotliwość

im większa amplituda drgań przy danej częstotliwości, tym bardziej 
szkodliwe są drgania.

amplituda drgań



KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

CZĘSTOTLIWOŚĆ DRGAŃ WŁASNYCH NARZĄDÓW 
CZŁOWIEKA 
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KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

SKUTKI ODDZIAŁYWANIA DRGAŃ NA ORGANIZM 
CZŁOWIEKA 

•zaburzenia w układzie krążenia (np. zespół „białych  palców”),
•zaburzenia w układzie nerwowym ( złe samopoczucie, bezsenność,

zaburzenia czucia, ograniczenie zdolności manualnych, bóle rąk 
i nóg),

• zaburzenia w układzie kostno-stawowym (zmiany zwyrodnieniowe
stawów nadgarstkowych, łokciowych i kręgosłupa, torbiele kostne),

• zaburzenia pracy układu pokarmowego,
• zaburzenia ogólne w tym wzroku, mowy, osłabienie, zawroty głowy,
• schorzenia skóry.
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METODY OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ DRGANIAMI 
MECHANICZNYMI

1) Metody techniczne:
•minimalizowanie drgań u źródła ich powstawania,
•minimalizowanie drgań na drodze ich propagacji,
•automatyzacja procesów technologicznych i zdalne sterowanie

źródłami drgań.
• wprowadzenie dodatkowych układów (biernych

lub aktywnych) redukcji drgań.

2) Metody organizacyjno-administracyjne:
•skracanie czasu narażenia na drgania w ciągu zmiany roboczej,
•stosowanie przerw i odpoczynek w wydzielonych pomieszczeniach,
•przesuwanie do pracy na innych stanowiskach osób szczególnie
wrażiwych na działanie drgań

•szkolenie pracowników.
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HAŁAS
Hałasem

określa się każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy  . 

Drgania akustyczne
polegają na ruchu drgającym cząsteczek ośrodka sprężystego 
względem położenia równowagi. 

Rozchodzenie się drgań akustycznych nazywa się falą akustyczną.

 lub szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryyko wypadskuy przy pracy .
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RODZAJE HAŁASU

Hałas ustalony -
- poziom dźwięku mierzony w określonym miejscu zmienia się podczas 
obserwacji nie więcej niż 5 dB.

Hałas nie ustalony –
- poziom dźwięku mierzony w określonym miejscu zmienia się podczas 
obserwacji więcej niż 5 dB.

Hałas impulsowy -
- składa się z jednego lub więcej impulsów dźwiękowych, z których
każdy trwa krócej niż 1 s.
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RODZAJE ŹRÓDEŁ HAŁASU

mechaniczne 
-hałas od maszyn i urządzeń o napędzie mechanicznym, 
elektrycznym, pneumatycznym;

aerodynamiczne i hydrodynamiczne  
- ruch gazów i cieczy w rurociągach, wentylatorach; 

technologiczne 
- hałas przy kruszeniu i łamaniu materiałów.

Szkoły ponadpodstawowe Moduł III – slajd 42



ŁASU

ła 

•zmiana niektórych materiałów w maszynie.

2) Ograniczenie hałasu na drodze propagacji 
•odizolowanie maszyny od podłoża,
•zastosowanie obudowy dźwiękoizolacyjnej maszyny,
•zastosowanie ekranów,
•stosowanie materiałów dźwiękochłonnych na podłogi, ściany stropy,
•zastosowanie kabin dźwiękoizolacyjnych dla obsługi,
•stosowanie ochronników słuchu.

Metody organizacyjno-administracyjne:
•właściwe rozmieszczenie pomieszczeń ze źródłami hałasu,
•odsuniecie stanowisk pracy od źródeł hałasu,
•stosowanie przerw w pracy i ograniczenie czasu pracy na hałaśliwych 

stanowiskach.

Moduł III – Foliogram 40

Wartości dopuszczalne hałasu 
Wartości dopuszczalne hałasu w zakresie słyszalnym (dla ogółu pracowników):

• ze względu na ochronę słuchu wynoszą:

1) poziom ekspozycji na hałas LEX,8h (lub LEX,w)        85 dB
2) maksymalny poziom dźwięku A LAmax 115 dB
3) szczytowy poziom dźwięku C LCpeak 135 dB

• ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych
zadań ze względu na równoważny poziom dźwięku A LAeq, Te wynoszą:

a) w kabinach bezpośredniego sterowania bez łączności telefonicznej,
w laboratoriach ze źródłami hałasu, w pomieszczeniach z maszynami
i urządzeniami liczącymi 75 dB

b) w kabinach dyspozytorskich, obserwacyjnych i zdalnego sterowania
z łącznością telefoniczną używaną w procesie sterowania,
w pomieszczeniach do wykonywania prac precyzyjnych 65 dB

c) administracyjnych, biur projektowych, do prac teoretycznych,
opracowywania danych 55 dB.
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ŁASU

ła 

•zmiana niektórych materiałów w maszynie.

2) Ograniczenie hałasu na drodze propagacji 
•odizolowanie maszyny od podłoża,
•zastosowanie obudowy dźwiękoizolacyjnej maszyny,
•zastosowanie ekranów,
•stosowanie materiałów dźwiękochłonnych na podłogi, ściany stropy,
•zastosowanie kabin dźwiękoizolacyjnych dla obsługi,
•stosowanie ochronników słuchu.

Metody organizacyjno-administracyjne:
•właściwe rozmieszczenie pomieszczeń ze źródłami hałasu,
•odsuniecie stanowisk pracy od źródeł hałasu,
•stosowanie przerw w pracy i ograniczenie czasu pracy na hałaśliwych 

stanowiskach.

Moduł III – Foliogram 40
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ŁASU

ła 

•zmiana niektórych materiałów w maszynie.

2) Ograniczenie hałasu na drodze propagacji 
•odizolowanie maszyny od podłoża,
•zastosowanie obudowy dźwiękoizolacyjnej maszyny,
•zastosowanie ekranów,
•stosowanie materiałów dźwiękochłonnych na podłogi, ściany stropy,
•zastosowanie kabin dźwiękoizolacyjnych dla obsługi,
•stosowanie ochronników słuchu.

Metody organizacyjno-administracyjne:
•właściwe rozmieszczenie pomieszczeń ze źródłami hałasu,
•odsuniecie stanowisk pracy od źródeł hałasu,
•stosowanie przerw w pracy i ograniczenie czasu pracy na hałaśliwych 

stanowiskach.

Moduł III – Foliogram 40

Działanie hałasu na organizm ludzki
Hałas o poziomach dźwięku A powyżej 80 dB w zakresie hałasu 
słyszalnego i długim czasie oddziaływania może spowodować 
uszkodzenie słuchu.

Uszkodzenia struktur anatomicznych wywołanych hałasem odbierane , 
jako pogorszenie słyszenia o ponad 45 dB w zakresie częstotliwości 
1000-3000Hz określa się, jako głuchota zawodowa. 

Dźwięki o poziomach 55-75 dB nie uszkadzają słuchu, jednakże mogą 
utrudniać lub uniemożliwiać wykonywanie czynności pracy (np. 
koncentrację uwagi, rozmowy przez telefon itp.). Mogą także wywołać 
nerwice, zwiększoną pobudliwość, bezsenność, bóle głowy, zmniejszyć 
refleks, spowodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, 
spowodować choroby wrzodowe, obniżyć odporność na choroby oraz 
zaburzyć wzrok, równowagę i dotyk. 

Hałas o poziomie powyżej 50 dB będzie powodował naturalny odruch 
podnoszenia poziomu głosu mówiących, co przyczynia się do ryzyka 
występowania chorób narządu mowy nauczycieli i lektorów
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ŁASU

ła 

•zmiana niektórych materiałów w maszynie.

2) Ograniczenie hałasu na drodze propagacji 
•odizolowanie maszyny od podłoża,
•zastosowanie obudowy dźwiękoizolacyjnej maszyny,
•zastosowanie ekranów,
•stosowanie materiałów dźwiękochłonnych na podłogi, ściany stropy,
•zastosowanie kabin dźwiękoizolacyjnych dla obsługi,
•stosowanie ochronników słuchu.

Metody organizacyjno-administracyjne:
•właściwe rozmieszczenie pomieszczeń ze źródłami hałasu,
•odsuniecie stanowisk pracy od źródeł hałasu,
•stosowanie przerw w pracy i ograniczenie czasu pracy na hałaśliwych 

stanowiskach.

Moduł III – Foliogram 40

METODY OGRANICZANIA HAŁASU
Metody techniczne:

1) Ograniczenie emisji hałasu ze źródła:
• zmiana technologii procesu produkcji,
• wymiana maszyn na cichsze,
• wymiana niektórych podzespołów lub materiałów w maszynach.

2) Ograniczenie hałasu na drodze propagacji w pomieszczeniu ze źródłem
hałasu oraz w pomieszczeniach sąsiadujacych:

• zastosowanie obudów dźwiękoizolacyjnych na źródła hałasu
• zastosowanie ścian (przegród) dźwiękoizolacyjnych między pomieszczeniami

(zwiększenie izolacji akustycznej ściany wspólnej)
•zwiększenie dźwiękoizolacyjności dzwi i okien oraz otworów w ścianie wspólnej
• zastosowanie materiałów dźwiękochłonnych na ścianach i suficie w obu

pomieszczeniach
• zastosowanie ekranów akustycznych na hali produkcyjnej
• zastosowanie ekranów akustychnych w pomieszczeniu biurowym o ile ma ono

dużą kubaturę

Metody organizacyjno-administracyjne:
• przeniesienie stanowisk pracy biurowej do pomieszczeń znajdujących się

w większej odległości od
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