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STANISŁAW WILKUS

BA DA N IA HAŁASU W PO M IESZCZENIACH ODBIO RU
SUROW CA W ZA K ŁA DA C H M LECZARSK ICH

S t r e s z c z e ń ie
W pracy przeprow adzono analizę poziom u dźw ięku w pom ieszczeniach odbioru surow ca 23 zakła
dów m leczarskich na terenie 7 w ojew ództw . Pom iary przeprow adzono w dB (A ) i dB (L in) oraz w ykonano
analizę o ktaw ow ą w zakresie 31.5-8000 Hz.
Stw ierdzono, że pom ieszczenia te generalnie nie stanow ią źródła zagrożenia słuchu pracow ników , a
średnia w artość poziom u dźw ięku w yrażona w dB (A ) w ynosi 81.04 dB.

Wstęp
Problematyka warunków pracy na stanowiskach w przedsiębiorstwach przemysłu
rolno-spożywczego i stale rosnący potencjał produkcyjny tego przemysłu spowodował
konieczność zwrócenia uwagi na to zagadnienie. Jednym z najbardziej istotnych za
grożeń dla zdrowia pracownika przemysłu rolno-spożywczego jest hałas występujący
zarówno w procesie przygotowania jak i w trakcie samej produkcji. Metodyka przed
stawionych w niniejszej pracy badań może być zastosowana w każdym innym profilu
produkcyjnym. Daje ona uogólnione informacje na temat szkodliwości zjawiska hała
su mającego miejsce w trakcie realizacji określonych procesów technologicznych.
Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn.
22.03.1993 r. [6] obligujące pracodawców do przeprowadzania regularnych, okreso
wych badań hałasu na stanowiskach roboczych, należy liczyć się z poważnym wzro
stem zapotrzebowania na prace o podobnym charakterze.
Pomieszczenia odbioru surowca należą do tych części zakładów mleczarskich,
które obok aparatowni, wpływają na częściową negatywną ocenę warunków pracy w
tym przemyśle.
Specyfiką warunków pracy w zakładach mleczarskich są bardzo niekorzystne wa
runki mikroklimatyczne większości stanowisk pracy. Na te warunki nakładają się do
datkowo inne czynniki, wśród których hałas należy do najbardziej dokuczliwych.
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Przedmiotem niniejszej pracy była analiza poziomu dźwięku występującego w
halach odbioru surowca wybranych zakładów mleczarskich.
Do czynników mających wpływ na szkodliwe działanie hałasu możemy zaliczyć:
poziom natężenia hałasu określany w dB, czas działania hałasu na pracowników ob
sługi, charakter hałasu (ustalony, nie ustalony, impulsowy), udział poszczególnych
częstotliwości drgań w widmie hałasu oraz wrażliwość osobniczą.
Problematyka hałasu w zakładach mleczarskich nie ma zbyt bogatego piśmiennic
twa. Co prawda pewne badania z innych dziedzin lub gałęzi przemysłu spożywczego
mogą być odniesione do tej tematyki, ale dotyczyć to może do bardzo wąskiego kręgu
zagadnień. Np. Puzyna [4] przedstawia wykres zależności współczynnika pochłaniania
dźwięku od wilgotności względnej powietrza dla fal dźwiękowych o różnej częstotli
wości. Praca Puzyny jest jedną z podstawowych publikacji dotyczących zagadnień
ochrony przed hałasem. Oprócz problematyki źródeł hałasu zajmuje się także zagad
nieniami konstrukcji i osłon przeciwhałasowych. Również ważną pracę stanowi publi
kacja Jethona i wsp. [3] zawierająca zbiór norm fizjologiczno-higienicznych mających
zastosowanie w przemyśle.
Wilkus [7-13] w swoich badaniach zajmował się zagadnieniami ergonomii, mię
dzy innymi w przemyśle mleczarskim. Faliński i Szafruga [1] przedstawili niektóre
sposoby obniżenia hałasu w halach przemysłowych. Problem ten, będący zasadniczym
zagadnieniem ograniczenia hałasu nie znalazł jak dotąd w pełni zadowalających roz
wiązań. Stosowane dotychczas ekrany i wykładziny są jedynie półśrodkiem. Zwłasz
cza w przypadku zakładów mleczarskich ze względu na dużą wilgotność stosowanie
wykładzin tłumiących jest niekorzystne ze względu na możliwość absorbowania wil
goci. Ponadto charakter procesów technologicznych wymaga w zasadzie stałego do
stępu do większości urządzeń, co z góry wyklucza stosowanie obudów zamkniętych.

Materiał i metody
W związku z brakiem danych, w dostępnej literaturze przedmiotu, dotyczących
hałasu występującego w zakładach mleczarskich podjęto badania od podstaw, czyli od
zorientowania się w charakterze hałasu występującego w tych przedsiębiorstwach, a
zwłaszcza w halach odbioru surowca, które obok aparatowni są, wg informacji prze
mysłu mleczarskiego, jednym z najbardziej dyskomfortowych pomieszczeń. Tak więc
celem pracy było wykonanie pomiarów i poddanie analizie aktualnego stanu zagroże
nia hałasem pracowników zatrudnionych w pomieszczeniach odbioru surowca.
Badania przeprowadzono w 23 zakładach mleczarskich na terenie 7 województw,
a mianowicie: A - bielsko-bialskie, E - radomskie, B - kieleckie, F - skierniewickie,
C - krośnieńskie, G - tarnowskie, D - nowosądeckie.
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W pracy nie przedstawiono odrębnie wyników badań z poszczególnych zakładów
mleczarskich, ponieważ miała ona na celu ukazać istnienie aktualnego stanu zagroże
nia w całym przemyśle mleczarskim. Dlatego też tak losowo wybrane przedsiębior
stwa musiała charakteryzować wielka różnorodność w ilości i jakości parku maszyno
wego, profilu i wielkości produkcji, warunków lokalowych itp. Oczywiście różnice te
wpłynęły znacząco na rozrzut wyników, przedstawiając jednak zróżnicowanie warun
ków pracy w zakładach mleczarskich. W pracach [2, 14] stwierdzono, że uszkadzające
działanie hałasu zależy od jego częstotliwości i charakteru jego widma, dlatego też w
niniejszym opracowaniu zmierzono poziom natężenia hałasu w dB(A), oraz dB(Lin), a
także przeprowadzono analizę oktawową w zakresie 31.5-8000 Hz.
Tabel a 1
W yniki p om iarów dźw ięku w pom ieszczeniach odbioru surow ca

P oziom dźw ięku

A naliza oktaw ow a
w pasm ach częstot
liw ości (H z)

W artość m ierzona

W artość średnia

M inim um

M aksim um

dB(A )
dB (L in)

81.04
85.13

78
82

89

31.5
63
125
250
500
lk
2k
4k
8k

68.78
74.04
76.35
76.74
76.83
75.52
73.70
68.87
60.96

58
59
63

68
65
63
62
57
55

86
80

86
84
84
85

86
81
78
71

Pomiarów dokonano przy pomocy precyzyjnego miernika poziomu dźwięku typ
1-01 wraz z zestawem filtrów oktawowych typ F-01. Punkty pomiarowe określono
zgodnie z wymogami norm w tym zakresie, stosując 10 powtórzeń dla każdego z po
miarów. Ponieważ wahania poziomów hałasu przekraczały 10 dB, analizę otrzyma
nych wyników przeprowadzono wg reguł odnoszących się do wielkości logarytmicz
nych obliczając dla każdej mierzonej wielkości wartość średnią, a także podając war
tości minimum i maksimum (tab. 1). Wyniki pomiarów przedstawiono wykreślnie na
tle krzywej N-80 (rys. 1). Tak przeprowadzona analiza pozwoliła określić charakter
przebiegu poziomu ciśnienia akustycznego panującego w pomieszczeniach odbioru
surowca.
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Poziom dźwięku w dB/A/
na tle krzywej N-80

31,5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Pasma częstotliwości w /H z/
Rys. 1. Poziom ciśnienia akustycznego na tle krzywej dopuszczalnego poziom u dźw ięku d la w skaźnika
N -80.

W y n ik i i dyskusja

Wyniki badań i ich analizę przedstawiono w tab. I, zaś poziom ciśnienia aku
stycznego na tle krzywej dopuszczalnego poziomu dla wskaźnika N = 80 na rys. 1. Z
rysunku tego wynika jednoznacznie, że dla żadnego pasma częstotliwości, wartość
poziomu dźwięku nie przekracza wartości dopuszczalnej. Najbliżej krzywej wartości
dopuszczalnych poziomu dźwięku znajduje się hałas dla częstotliwości 1 kHz i wynosi
75.52 dB. Należy jednak nadmienić, że w przypadkach niektórych obiektów notowano
pewne przekroczenia (wartości maksymalne) w zakresie częstotliwości środkowych
pasm oktawowych 500 Hz, 1, 2 i 4 kHz. Były to jednak przypadki jednostkowe. Gene
ralnie można stwierdzić, iż z punktu widzenia panującego hałasu w pomieszczeniach
odbioru mleka, pomieszczenia te nie stanowiły w zdecydowanej większości przypad
ków źródła zagrożenia słuchu.
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Wnioski
1. Stwierdzono, że pomieszczenia odbioru surowca w zakładach mleczarskich, gene
ralnie nie stanowią źródła zagrożenia słuchu pracowników.
2. Średnia wartość poziomu dźwięku w tych pomieszczeniach wyrażona w dB(A)
wynosi 81.04 dB.
3. Najbliżej krzywej wartości dopuszczalnych poziomu dźwięku znajduje się hałas dla
częstotliwości 1 kHz wynoszący 75.52 dB.
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THE PROBLEM REGARDING THE NOISE IN THE ROOMS FOR
THE ACCEPTANCE OF RAW MATERIAL AT A CREAMERRY
Summary
In the p ap er a sound level analysis for 23 room s for the acceptance o f raw m aterials at som e cre
am eries i 7 provinces, w as perform ed. M easurem ents w ere carried out in dB (A ) and dB (L in), as w ell as an
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o ctave analysis in the range 31.5-8000 H z w as m ade. T he results obtained w ere subject to a analysis. It
w as found that generally those room s cause no danger to the audition in the sta ff em ployed and the avera
ge level o f the sound level expressed in dB (A ) am ounts to 81.04 d B .||j§

