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Zmniejszenie występujęcego w przemyśle hałasu wymaga podjęcia różnych kroków. 

Wdrożenie w hali przemysłowej jednego rozwięzania powoduje zazwyczaj obniżenie po

ziomu hałasu na stanowiskach pracy tylko o ułamek dB(a). Aby uzyskać większe efek

ty, trzeba zastosować wiele rozwięzań wyciszajęcych. 
W celu zmniejszenia zagrożenia hałasem w halach mechanicznej obróbki materia

łów drzewnych stosuje się głównie rozwięzania techniczne, polegajęce na wycisza

niu obrabiarek, zwiększaniu chłonności akustycznej pomieszczeń lub ekranowaniu sta

nowisk pracy. Pozwalaję one obniżyć poziom hałasu o 8-10 dB(A) [5] przy nakładach 

rzędu 100 tys. zł na stanowisko pracy. Dalsze zmniejszanie hałasu takimi metoda-
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Rys. 1. Udział różnych składowych w średnim natężeniu hałasu na stanowiskach pra
cy w halach mechanicznej obróbki materiałów drzewnych 
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mi jest coraz kosztowniejsze. Z tych względów celowe jest zastanowienie się nad 

innymi, wspomagającymi rozwiązaniami, które nie musiałyby przynosić tak znacznych 

efektów jak rozwięzania techniczne, ale uzupełniałyby je, były tańsze i umożliwia

ły obniżenie równoważnego poziomu hałasu poniżej zalecanego dopuszczalnego, wyno

szęcego 85 dB(A), który niebawem ma być przyjęty jako maksymalny dopuszczalny. Do 

takich uzupełniających należy zaliczyć rozwiązania z zakresu organizacji pracy i 

zagospodarowania pomieszczeń. 

Badania przeprowadzone dla 23 pomieszczeń mechanicznej obróbki materiałów 

drzewnych [4] pozwoliły na ustalenie przeciętnych proporcji między natężeniem ha

łasu na stanowiskach pracy pochodzęcym od fal odbitych, a docierającym bezpośred-
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nio od obsługiwanej obrabiarki oraz od pozostałych obrabiarek (rys. 1). Znajomość 

tych proporcji umożliwia przeprowadzenie poniższych analiz. 

W przemyśle drzewnym można rozważać kilka rozwiązań organizacyjnych, zmniej

szających zagrożenie hałasem [l, 3]. Niestety ich stosowanie nie zawsze jest moż

liwe (np. odsunięcie pracownika na dalszę odległość od obrabiarki wymaga zmian 

w jej konstrukcji, zmniejszenie zagęszczenia obrabiarek lub przeniesienie części 

z nich do innych pomieszczeń wymaga dodatkowych powierzchni) lub celowe (wzrost 

liczby zmian lub rotacja pracowników powoduję spadek wydajności pracy). 

Znacznie częściej i w szerszym zakresie stosować można zmniejszające hałas 

rozwiązania oparte na właściwym zagospodarowaniu pomieszczeń. Znany jest wpływ 

składowanych materiałów na chłonność akustyczną pomieszczeń [4]. Niewielkie zwięk~ 

szenie ilości tych materiałów umożliwia zmniejszenie części natężenia hałasu po

chodzącego od fal odbitych, a tym samym na zmniejszenie całkowite natężenia hała
su na stanowiskach pracy (tab.). 

Wpływ ,składowanych materiałów na hałas w hali 

Powierzchnia Zmniejszenie 
Średni pogłosowy podłogi zajmowa-

na przez składa- współtzynnik 
skła-

Nr 
hali* 

wane materiały 
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1 
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3 

z pominięciem podłogi natę-
obrabiarek żenia 

% hałasu 

stan 1 stan 2 stan 1 stan 2 

17 30 0,20 0,34 43 
30 45-50 0,39 0,75 55 
25 35-40 0,40 0,55 32 

2 *Hala 1 - 137 m2, 4 stanowiska pracy, 
Hala 2 - 706 m2, 21 stanowisk pracy, 
Hala 3 - 753 m, 18 stanowisk pracy, 

4 obrabiarki, 
18 obrabiarek, 
22 obrabiarki. 
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Maksymalne obniżenie poziomu hałasu poprzez wzrost ilości składowanych mate

riałów może przewyższać efekty wynikłe z zastosowania pochłaniaczy przestrzennych. 

Stwierdzono też, że wskazane jest, aby materiały te były składowane z dużę ilo
ścią odstępów o wymiarach porównywalnych lub większych od długości fal akustycz

nych przeważających w widmie hałasu (0,1-0,4 m). Korzystne jest także możliwe wy

sokie składowanie materiałów [2]. 
Znajdujące się w najbliższym otoczeniu obrabiarki płaszczyzny odbijające (ścia

ny, inne obarabiarki, materiały itp.) powoduję lokalny wzrost części natężenia ha
łasu pochodzącej od fal odbitych (rys. 2). Przy niekorzystnym rozstawieniu tych 
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Rys. 2. Lokalne zwiększenie natężenia hałasu w pobliżu obrabiarki - wynik odbić 
od otaczaj~cych płaszczyzn 
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Rys. 3. Przykład właściowego rozstawienia materiałów wokół obrabiarki 
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płaszczyzn wzrost poziomu hałasu może być znaczny, rzędu 0,5-2 dB(A), co odpowia

da wzrostowi całkowitego natężenia hałasu równemu 10-60%. Istnieję jednak stosun

kowo proste sposoby zmniejszenia lub wyeliminowania tego niekorzystnego wpływu 

(rys. 3). 

Przedstawiona analiza wpływu organizacji i zagospodarowania pomieszczeń na ha

łas docierajęcy do pracowników wskazuje na stosunkowo duże oraz - co nie mniej 

istotne - tanie i proste możliwości dalszej poprawy warunków pracy w halach ob

róbki mechanicznej materiałów drzewnych przemysłu meblarskiego. 
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OCBOEHME IlOMEIUEHH~ MEXAHWtECKOll OEPABOTKH 
B MEBEJibHliX SABO.IW( IlPOTHB YfP03U BU3UBAEMoij IDYMOM 

P e a IO M e 

AHSJIH3HpyeTCSi BJIHJIHHe OCBOeHHSi :o;exoB MeXSHHlłeCKOił oClpaCloTKH ,1tpe
BeCHH~ B MeCleJI&HNX aaBOĄax HS nspaMeTpli myMa HS MeCTax TpyĄs. Pscc
MSTpHBSIOTCH B03MO~HOCTH COKpa~eHHSi myMa B TSKHX noMe~eHHiOC nyTeM on
TRMH3SD;KH HX OCBOeHHJI 0 

Witold Rybarczyk 

MANAGEMENT OF tvECHANIZEO TREATMENT ROOMS 
IN A FURNITURE FACTORY VERSUS THE NOISE THREAT 

S u m m a r y 

The effect of management of rooms of the mechanical treatment of wood mate
rials in a furniture factory on the noise parameters at the working stands is 
analyzed. The possibility of the noise reduction in such rooms through their ma
nagement optimization is considered. 


