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Katalog przemys³owych zabezpieczeñ
przed ha³asem infradwiêkowym
i niskoczêstotliwociowym
iele powszechnie stosowanych maszyn i urz¹dzeñ
(np. sprê¿arki, wentylatory, dmuchawy, piece hutnicze, urz¹dzenia elektrowni, ró¿nego rodzaju m³yny, silniki lotnicze i okrêtowe testowane w hamowniach, transformatory, urz¹dzenia rozsy³ania sieci informatycznej, itp.) emituje ha³as infradwiêkowy i niskoczêstotliwociowy. Ha³as emitowany przez wymienione maszyny i urz¹dzenia, s³abo t³umiony
przez powietrze, czêsto wzmacniany przez zjawisko rezonansu,
mo¿e stanowiæ istotn¹ uci¹¿liwoæ dla pracowników przebywaj¹cych zarówno w bezporednim s¹siedztwie tych maszyn jak
i w znacznej odleg³oci.
Dominuj¹cym efektem wp³ywu infradwiêków na organizm
cz³owieka jest ich dzia³anie uci¹¿liwe, wystêpuj¹ce ju¿ przy niewielkich przekroczeniach progu s³yszenia. Dzia³anie to charakteryzuje siê subiektywnie okrelonymi stanami nadmiernego zmêczenia, dyskomfortu, sennoci, zaburzeniami równowagi, sprawnoci psychomotorycznej oraz zaburzeniami funkcji fizjologicznych. Z uwagi na rozwój odpowiednich technik pomiarowych oraz
coraz czêciej stwierdzan¹ szkodliwoæ i uci¹¿liwoæ dwiêków
o niskich czêstotliwociach, obserwowany jest wzrost zainteresowania infradwiêkami i ha³asem niskoczêstotliwociowym.
Redukcja ha³asu infradwiêkowego i niskoczêstotliwociowego jest zagadnieniem stosunkowo trudnym. Ze wzglêdu na
znaczn¹ d³ugoæ fali akustycznej w tym zakresie czêstotliwoci
standardowe zabezpieczenia typu kabiny dwiêkoizolacyjne,
ekrany akustyczne, obudowy czy ochronniki s³uchu nie s¹ na
ogó³ skuteczne.
Liczba róde³ ha³asu w rodowisku systematycznie wzrasta,
a jego ograniczanie u ród³a postêpuje bardzo wolno, bowiem
koszt produkcji i stosowania cichobie¿nych maszyn i urz¹dzeñ
jest bardzo du¿y. Dlatego te¿ stosowanie prawid³owo zaprojektowanych i dobranych zabezpieczeñ przed ha³asem jest jak dot¹d najbardziej rozpowszechnione. Zasady ochrony przeciwha³asowej s¹ przedmiotem wielu publikacji naukowych i technicznych. W celu skutecznego ograniczania poziomów ha³asu do
wartoci zalecanych przez przepisy, dyrektywy i normy, niezbêdne s¹ przede wszystkim informacje o w³aciwociach akustycznych materia³ów, wyrobów i elementów zabezpieczeñ przeciwha³asowych. Brak normatywnych, ujednoliconych metod pomiarowych okrelania parametrów akustycznych w zakresie niskich
czêstotliwoci powoduje, ¿e w ogólnie dostêpnych katalogach
zakres czêstotliwoci poni¿ej 100 Hz najczêciej jest pomijany.
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W ramach programu wieloletniego (b. SPR-1) pt. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku pracy
w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy przy wspó³pracy z Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ podjêto badania, w ramach których
opracowano wstêpne metody pomiaru i okrelono w³aciwoci
dwiêkoizolacyjne wybranych elementów i wyrobów przeciw-
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ha³asowych w zakresie niskich czêstotliwoci. Opracowano
modele niektórych zabezpieczeñ biernych, np. model ustrojów
rezonatorowych oraz aktywnych, np. model uk³adu aktywnej
redukcji ha³asu w falowodzie.
Wydana w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy publikacja
pt. Przemys³owe zabezpieczenia przed ha³asem infradwiêkowym i niskoczêstotliwociowym. Wybrane elementy i modele. A. Kaczmarska, D. Augustyñska, Z. Engel, P. Górski. CIOP,
Warszawa 2001 podejmuje próbê usystematyzowania w formie
kart katalogowych wyników prowadzonych badañ eksperymentalnych. Uk³ad podkatalogów przedstawiono na schemacie. Karty
katalogowe zawieraj¹ informacje o w³aciwociach fizycznych,

Widok fragmentu karty katalogowej z podkatalogu Modele

charakterystykach i parametrach akustycznych materia³ów, wyrobów, ustrojów i elementów zabezpieczeñ przeciwha³asowych
równie¿ w zakresie niskich czêstotliwoci. Katalog jest opracowany tak¿e w wersji elektronicznej (ankac@ciop.pl). Powy¿ej
prezentujemy przyk³adowe karty katalogowe.
Informacje zawarte w omawianym opracowaniu dotycz¹ce
w³aciwoci dwiêkoizolacyjnych wybranych elementów i wyrobów przeciwha³asowych w zakresie niskich czêstotliwoci
mog¹ byæ przydatne dla projektantów i u¿ytkowników zabezpieczeñ przeciwha³asowych. Prawid³owo projektowane i konstruowane zabezpieczenia przeciwha³asowe, równie¿ w zakresie niskich czêstotliwoci powinny stanowiæ skuteczn¹ ochronê
pracowników na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami
dyrektyw i standardów Unii Europejskiej.
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