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Ocena zagro¿enia ha³asem
na wybranych stanowiskach pracy
wiertni poszukiwawczo-rozpoznawczej gazu ³upkowego
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A ZY]d_USaKXSKMR dĥ¸Ŝ QKd_ TONXcW d LK\NdSOT S]^Y^XcMR d Z_XU^_ aSNdOXSK dKQ\YŜOXSK
Z\KMYaXSU¸aRKĥK]OWZ\YMO]¸aTO]^acUYXcaKXSOZSYXYacMRSZYdSYWcMRYNaSO\^¸aZYszukiwawczo-rozpoznawczych.
AK\^cU_VO\YdZK^\dYXYOU]ZYdcMTýXKRKĥK]^\dOMRZ\KMYaXSU¸aLOdZYļ\ONXSYdaSédKXcMR
z g³êbieniem otworu wiertniczego. Ocenê ha³asu ze wzglêdu na ochronê s³uchu wykonano
na trzech stanowiskach pracy. Pomiary wykaza³y, ¿e pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
Z\KMcZ\dcLOdZYļ\ONXSOTYL]ĥ_NdOaSOŜcaSO\^XSMdOTZYWYMXSMcaSO\^KMdKY^aY\YaSSaSOŜYaS
nara¿eni s¹ na ha³as przekraczaj¹cy poziomy dopuszczalne ze wzglêdu na ochronê s³uchu
(NDN ha³asu).
S³owa kluczowe: zagro¿enie ha³asem, wie¿a wiertnicza, ochrona s³uchu

<S]UK]]O]]WOX^YPXYS]OK^^ROMRY]OXaY\UZVKMO]Lc^RO]RKVOQK]N\SVVSXQ\SQ
One of the major processes at shale gas drilling rigs, from the employee’s point of view, is performing
vertical and horizontal search-and-distinct drillings. The article talks about the noise exposure of three
employees directly involved in such an endeavor. Noise assessment related to hearing protection was
performed at three workplaces. The measurements show the employees hired at the mentioned rig
– driller helpers at the hole and at the tower, are subjected to noise exceeding the highest permitted
levels in relation to hearing protection (OEC of noise).
Keywords: noise hazard, drilling rig, hearing protection

Wstêp
A Z\YMO]KMR ZY]d_USaKħ dĥ¸Ŝ QKd_ TONXcW
dLK\NdSOTS]^Y^XcMRZ\YMO]¸adZ_XU^_aSNdOXSK
dKQ\YŜOXSK RKĥK]OW Z\KMYaXSU¸a TO]^ acUYXcaKXSO ZSYXYacMR YNaSO\^¸a ZY]d_USaKaMdY-rozpoznawczych. Realizuj¹ go wyspecjalizowane
Q\_ZcZ\KMYaXSU¸aU^¸\OXSO_MdO]^XSMdéaSXXcMR
pracach.
=KWZ\YMO]acUYXKXSKYNaSO\^¸aWYŜXKZYNdSOVSëXKaSOVOO^KZ¸a:SO\a]dcWdXSMRTO]^^da
blaszanka – czyli wciskanie w grunt rury stalowej
Y ļ\ONXSMc YU   MKVS XK QĥýLYUYļë YU " W
4OTQĥ¸aXcWdKNKXSOWTO]^YNNdSOVOXSO]ĥKLYdaSédKXcMRZYUĥKN¸aQ\_X^_ZSK]USŜaS\cS^ZYNļMSKX
otworu wiertniczego (do blaszanki montuje siê
iYNVOaýnNdSýUSU^¸\OTZĥ_MdUK^\KPSKXK]S^KaSL\KMcTXO9^a¸\aSO\^XSMdcacUYX_TO]SýdKZYWYMé
]ZOMTKVXOQY_\déNdOXSKU^¸\OQYdK]KNXSMdéMdýļë
stanowi wie¿a wiertnicza (jej schemat przedstawiono na rys. 1., a sam¹ wie¿ê – na fot. 1.). Nastêpnie

odbywa siê tzw. g³êbienie otworu wiertniczego,
^T WO^YNé aSO\MOXSK ZYQĥýLSK ]Sý TOQY Nĥ_QYļë
Wykonuje siê to za pomoc¹ graniatki (wiercenie
YL\Y^YaO]^YĥOWaSO\^XSMdcWV_LQ¸\XOQYXKZýN_
wiercenia zwanego Top Drive (zamocowanego
aaSOŜcaSO\^XSMdOTXKLOVMO\OKUMcTXOTU^¸\OZ\dOkazuj¹ moment obrotowy przewodu wiertniczego
na g³owicê wiertnicz¹. Top Drive zasilany jest z silnika
spalinowego znajduj¹cego siê na poziomie 0 w s¹siedztwie wie¿y wiertniczej.
8K ZYMdé^U_ aSO\MOXSK acUYX_TO ]Sý Y^a¸\
pionowy pod kolumn¹ rur ok³adzinowych (tzw. kolumnê wstêpn¹, zwan¹ te¿ konduktorem) na ok. 30WQĥýLYUYļMSKXK]^ýZXSOpY^a¸\NYYUW
QĥýLYUYļMS ZYN UYV_WXý Z\YaKNXSUYaé 5YVOTXé
MdcXXYļMSéTO]^aSO\MOXSOY^aY\_ZYNUYV_WXý\_\
^OMRXSMdXcMR a dKVOŜXYļMS YN aK\_XU¸a QOYVYgicznych, na ok. 2600 – 3200 m). Ostatnia kolumna
rur ok³adzinowych to kolumna eksploatacyjna.
Podczas wykonywania odwiertu niezbêdne
jest wielokrotne wyci¹ganie, a nastêpnie zapuszcza-

nie przewodu wiertniczego, gdy¿ w trakcie g³êbienia
otworu konieczne okazuje siê zmienianie g³owic
wiertniczych (pod ka¿d¹ kolumnê rur ok³adzinoacMRaSO\MS]SýQĥYaSMéaSO\^XSMdéYSXXOTļ\ONXSMc
zapuszczanie rur ok³adzinowych i cementowanie,
K a XSOU^¸\cMR Z\dcZKNUKMR XZ ZYNMdK] KaK\SS
wiertniczych) frezowanie otworu. W ka¿dej z tych
operacji pracownicy nara¿eni s¹ na nieco inny roNdKTRKĥK]_acXSUKTéMcd\OKVSdYaKXcMRMdcXXYļMS
Y\¸ŜXcWMdK]SO^\aKXSKY\Kd\¸ŜXcMRYNNdSKĥ_TéMcMR Ś\¸NĥKMR D ZOaXcW Z\dcLVSŜOXSOW WYŜXK
ac\¸ŜXSë ^\dc XKTMdýļMSOT acUYXcaKXO YZO\KMTO$
g³êbienie otworu wiertniczego, wyci¹ganie oraz
zapuszczanie przewodu wiertniczego. Poniewa¿
g³êbienie pionowego otworu wiertniczego trwa
wielokrotnie d³u¿ej ni¿ pozosta³e operacje, decyduje
YXYYXK\KŜOXS_Z\KMYaXSU¸aXKRKĥK]
W artykule rozpatrzono ekspozycjê na ha³as
^\dOMR Z\KMYaXSU¸a LOdZYļ\ONXSY daSédKXcMR
z g³êbieniem otworu wiertniczego na wiertni typu
MAS 6000DE.
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Oznaczenia:

Fot. 1. Wie¿a wiertnicza
Photo 1. A shale gas drilling rig

Rys. 1. Schemat wie¿y wiertniczej
0SQ+]RKVOQK]N\SVVSXQ\SQo]]MROWK^SM

Opis procesów z punktu widzenia
ekspozycji pracowników na ha³as
Operacja g³êbienia otworu wiertniczego sk³ada
]SýdNa¸MRXKZ\dOWSOXXcMRPKd$aSO\MOXSKQĥYaSMé
wiertnicz¹ oraz przed³u¿ania przewodu wiertniczego.
W czasie wiercenia g³owic¹ wiertnicz¹ w gruncie
TONXYMdOļXSOacZĥ_U_TO]Sý_\YLOU]ZOMTKVXSOZ\dcQY^YaKXcWZĥcXOWZĥ_MdUKaSO\^XSMdKU^¸\cZ\dO]SOwany jest na sitach wibracyjnych.Wiercenie wykonuje
siê odcinkami pionowymi przewodu wiertniczego
po ok. 27 m (pas przewodu wiertniczego do g³êbokich
wierceñ sk³ada siê z 3 rur p³uczkowych po ok. 9 m
Nĥ_QYļMS8K]^ýZXSOZ\dONĥ_ŜK]SýZ\dOa¸NaSO\^niczy (operacja dodawania pasa rur p³uczkowych)
o ok. 27 m, po czym kontynuuje siê wiercenie.
A Z\YMO]SO LSO\dO _NdSKĥ LOdZYļ\ONXSY ^\dOMR
Z\KMYaXSU¸a$ iaSO\^KMdn iZYWYMXSU aSO\^KMdK
otworowy” i „pomocnik wiertacza wie¿owy”
MdcXXYļMS YL]ĥ_QYaO XKZýN¸a acUYX_Té SXXS
pracownicy). Wiertacz steruje procesem z kabiny
sterowniczej znajduj¹cej siê na pod³odze szybu
aSOŜc aSO\^XSMdOT WSX Z\ýNUYļMSé YL\Y^Yaé
wiert³a i naciskiem na g³owicê wiertnicz¹ – rys. 1.).
9NTOQYZ\KMcdKVOŜcLOdZSOMdOħ]^aYSKaK\cTXYļë
procesu, dlatego na tym stanowisku konieczna
TO]^ ]dMdOQ¸VXK UYXMOX^\KMTK _aKQS :\KM_TO YX
ok. 50% czasu na tym stanowisku, a przez pozosta³y
czas w innych miejscach.
Proces dodawania pasa przewodu wiertniczego
o nastêpne 27 m wykonuj¹ pomocnicy wiertacza:
wie¿owy (pracuj¹cy podczas tej operacji na poWYļMSOQ¸\XcWpWY]^U_%\c]Y\KdY^aY\Yac
(pracuj¹cy przy stole obrotowym na pod³odze
]dcL_aSOŜcaSO\^XSMdOT%\c]:YNMdK]aSO\MOXSK
g³owic¹ wiertnicz¹ pomocnik wiertacza otworowy
Z\KM_TOZ\dc]S^KMRaSL\KMcTXcMRU^¸\OYNNdSOVKTé
urobek od p³uczki wiertniczej, a pomocnik wiertacza
wie¿owy przy sitach wibracyjnych oraz pompach
p³uczkowych (rys. 1.).
Proces dodawania pasa przewodu wiertniczego
trwa kilka minut (dalej przyjêto 5), a proces po-
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g³êbiania otworu wiertniczego poprzez wiercenie
aQ NKXcMR acUYXKaMc p Z\ýNUYļë aSO\MOXSK
w warstwach twardych wynosi 1 – 5 m/h, w war]^aKMRWSýUUSMRpWRXKQĥýLYUYļëZK]K
przewodu wiertniczego – od ok. 1 godziny do doby
(dalej przyjêto 1 godzinê i 25 minut), co wymusza
YU\OļVYXO^OWZYZ\KMc
A^KLOVSZYNKXYMdK]cXK\KŜOXSKZ\KMYaXSU¸a
XKRKĥK]Y\KdaK\^YļMSRKĥK]_aNOMcLOVKMRdWSOrzone na rozpatrywanych stanowiskach pracy, przy
dKĥYŜOXS_ŜONKXOMdcXXYļMSacUYXcaKXO]éZ\dOd
ca³¹ zmianê robocz¹, trwaj¹c¹ 12 godzin na dobê
(przez 15 minut nie s¹ oni nara¿eni na ha³as).
:YWSK\cacUYXKXOdY]^KĥcWO^YNKWSYU\OļVYXcWS
w PN-ISO 9612:2011 [1] i PN-N-01307:1994 [2].

Fot. W. Mikulski

Zbiornik p³uczki wiertniczej
Pompa p³uczkowa
Ruroci¹g t³ocz¹cy
G³owica p³uczkowa – Top Drive
:\dOa¸NaSO\^XSMdc
=^¸ĥYL\Y^YacXKZYNĥYNdO
szybu wie¿y wiertniczej
7. G³owica
8. Odp³yw p³uczki
9. Sita wibracyjne
10. G³owica wiertnicza
11. Pas przewodu wiertniczego
(segment sk³adaj¹cy siê z 3 rur)
12. Kabina sterownicza na pod³odze
szybu wie¿y wiertniczej
 :YWY]^Q¸\XcpWY]^OU

Fot. W. Mikulski

1.
2.
3.
4.



Fot. 2. Pod³oga szybu wie¿y wiertniczej
:RY^Y+]RKVOQK]N\SVVSXQ\SQo]PVYY\

Ocena ha³asu na stanowiskach pracy
Ocenê ha³asu ze wzglêdu na ochronê s³uchu
wykonano na wszystkich trzech rozpatrywanych
stanowiskach pracy. Przyjêto poziomy dopuszczalne
RKĥK]_ dO adQVýN_ XK YMR\YXý ]ĥ_MR_ YU\OļVYXO
w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
z 6 czerwca 2014 r. [4].
AK\^Y ^OŜ XKNWSOXSë ŜO Z\KMYaXSMc ZY 
dniach pracy maj¹ tyle samo dni wolnych. Wed³ug
Z\dOZS]¸a Z\KaK ZYV]USOQY XKTNĥ_Ŝ]dc YU\O]
aU^¸\cWYU\OļVK]SýXK\KŜOXSOXKRKĥK]^Y^cNdSOħ
pracy. Jednak¿e w PN-ISO 9612:2011 dopuszcza siê
inne okresy oceny, bior¹c pod uwagê, ¿e poziom
aK\^YļMS NYZ_]dMdKVXcMR RKĥK]_ YU\OļVYXY Z\dc
za³o¿eniu wieloletniej ekspozycji [1]. Mo¿na przyTéëŜOZ\KMYaXSMcZ\KM_Téļ\ONXSYZ\dOdNXSK
tygodniowo (w okresie 4-tygodniowym), wobec
tego poziom ekspozycji na ha³as odniesiony do 4-tygodniowego okresu pracy bêdzie o 1,5 dB mniejszy
od poziomu ekspozycji dziennej (10 log (3,5/5) =
-1,5 dB) (tab. 2.), [5].
Na stanowisku pracy wiertacza pracuj¹cego
w kabinie sterowniczej podczas g³êbienia otworu
aSO\^XSMdOQYXSOac]^ýZ_TOZ\dOU\YMdOXSOaK\^YļMS
dopuszczalnych ha³asu ze wzglêdu na ochronê s³uchu. Zmierzony poziom ekspozycji na ha³as, odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy wynosi 75,8 dB,
a do 4-tygodniowego okresu pracy – 74,3 dB i by³
ni¿szy od dopuszczalnego przepisami poziomu
" N, DWSO\dYXK aK\^Yļë WKU]cWKVXOQY ZYdSY-

>KLOVKAcXSUSZYWSK\¸aRKĥK]_XK]^KXYaS]UKMRZ\KMcaSO\^KMdKAZYWYMXSUKaSO\^KMdKY^aY\YaOQY:A9
pomocnika wiertacza wie¿owego (PWW) podczas operacji g³êbienia otworu wiertniczego (przy za³o¿eniu, ¿e wykonuj¹
YXSNKXOMdcXXYļMSYUQYNdSXNdSOXXSO
>KLVO8YS]OWOK]_\OWOX^]\O]_V^]K^^RON\SVVO\o]aY\UZVKMOAN\SVVO\o]ROVZO\K^^RORYVO:A9N\SVVO\o]ROVZO\K^
^RO^YaO\:AAN_\SXQ^RONOOZOXSXQN\SVVSXQK]]_WSXQ^ROcMK\\cY_^^ROS\^K]U]PY\RY_\]NKSVc
Stanowisko

W

PWO

Operacja

Miejsce pracy

Wiercenie
Dodawanie pasa przewodu
wiertniczego
Wiercenie. Dodawanie pasa
przewodu wiertniczego
Wiercenie
Dodawanie pasa przewodu
wiertniczego

kabina sterownicza

Wiercenie
PWW

Dodawanie pasa przewodu
wiertniczego

Czas nara¿enia LAeq,Te
w min
w dB
345
77

kabina sterownicza

15

70

inne pomieszczenie

315

63

sita wibracyjne
pod³oga szybu
wie¿y wiertniczej
sita wibracyjne
pompy p³uczkowe
ZYWY]^Q¸\Xc]dcL_
wie¿y wiertniczej
(mostek)

630

86

45

85

495
90

86
92

90

83

LEX,8h,
w dB

LAmax,
w dB
76

LCpeak,
w dB
101

75,8

71

89

64

83

89

113

89

114

89
96

113
113

86

109

87,4

88,7

Oznaczenia:
L+O[>Op\¸aXYaKŜXcZYdSYWNŚaSýU_+aN,
LEX,8h – poziom ekspozycji na ha³as odniesiony do 8-godzinnego dobowego dnia pracy, w dB
LAmax pWKU]cWKVXcZYdSYWNŚaSýU_+aN,
LCpeakp]dMdc^YacZYdSYWNŚaSýU_-aN,
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>KLOVK9MOXKXK\KŜOXSKZ\KMYaXSU¸aXKRKĥK]aSO\^KMdKpAZYWYMXSUKaSO\^KMdKY^aY\YaOQYp:A9ZYWYMXSUKaSO\^KMdKaSOŜYaOQYp:AAZYNMdK]YZO\KMTSQĥýLSOXSK
Y^aY\_aSO\^XSMdOQYZ\dcdKĥYŜOXS_ŜOacUYX_TéYXSNKXOMdcXXYļMSYUQYNdSXNdSOXXSOZ\dOdļ\ONXSYNXSKa^cQYNXS_
>KLVO/WZVYcOO]XYS]OObZY]_\OK]]O]]WOX^N\SVVO\o]aY\UZVKMOAN\SVVO\o]ROVZO\K^^RORYVO:A9N\SVVO\o]ROVZO\K^^RO^YaO\:AAN_\SXQ^RONOOZOXSXQN\SVVSXQK]]_WSXQ
^ROcMK\\cY_^^ROS\^K]U]PY\RY_\]NKSVcPY\NKc]KaOOU
Pracownik

L/Ba
w dB
74,3
85,9
87,2

LEX,8h, w dB

Wiertacz
PWO
PWW

75,8
87,4
88,7

L/Ba,dop
w dB
85
85
85

5\Y^XYļë
L/Ba,dop
0,09
1,23
1,66

LAmax, w dB

LAmax,dop w dB

76
89
96

115
115
115

Oznaczenia:
LEX,8h – poziom ekspozycji na ha³as odniesiony do 8-godzinnego dobowego dnia
pracy, w dB
LEX,4w – poziom ekspozycji na ha³as odniesiony do 4 tygodni pracy, w dB
LEX,4w,dop – dopuszczalny poziom ekspozycji na ha³as odniesiony do 1 tygodnia lub 4
tygodni pracy, w dB

5\Y^XYļë
LAmax
0,01
0,05
0,11

105

Poziom dźwięku A [dB]

95

90,9
89,693

91,7

85

89,4

80

85,8
81,7

89,5

88,1

90

84,4
86 82,7
85,8

81,8

88,9

84,2
78,5

81
79,777,8

75

73,7

70

68,6
68,4

68,5

65

57,961,3

60

61

55
31,5

63

125

250

500
1000
2000
Częstotliwość [Hz]

4000

8000

16000

Rys. 2. Widma ha³asu w wybranych miejscach pracy
0SQ8YS]O]ZOM^\_WK^^ROMRY]OXaY\UZVKMO]

W_ NŚaSýU_+ !  N, Y\Kd aK\^Yļë ]dMdc^YaOQY
ZYdSYW_NŚaSýU_-N,Lcĥc\¸aXSOŜdXKMdXSO
ni¿sze od dopuszczalnych (odpowiednio – 115 oraz
N,%^KLS
8K]^KXYaS]UKMRZ\KMcZYWYMXSU¸aaSO\^KMdc
– otworowego i wie¿owego, przy g³êbieniu otworu
aSO\^XSMdOQYac]^ýZ_TéZ\dOU\YMdOXSKaK\^YļMSNYpuszczalnych ha³asu ze wzglêdu na ochronê s³uchu
(NDN ha³asu podanych w rozporz¹dzeniu Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ
MdcXXSU¸a]dUYNVSacMRNVKdN\YaSKaļ\YNYaS]U_
Z\KMcEGYN,U\Y^XYļëZ\dOU\YMdOXSK8.8
RKĥK]_!%^KL:\dOU\YMdOXSK^O]é]U_^USOW
ac]^ýZYaKXSKXKTacŜ]dcMRaK\^YļMSRKĥK]_aNa¸MR
miejscach: przy pompach p³uczkowych oraz przy
]S^KMRaSL\KMcTXcMRZYdSYWNŚaSýU_+#S" N,%
tab. 1.). Widma tego ha³asu pokazano na rys. 2.
=^KXYaS]UYZ\KMcaSO\^KMdKTKUT_ŜZYNU\OļVYXY
wymaga koncentracji uwagi. Dlatego ha³as wystêpuj¹cy podczas wiercenia (77 dB, tab. 1.) przekracza
aK\^YļëNYZ_]dMdKVXéRKĥK]_dOadQVýN_XKWYŜVSaYļë\OKVSdKMTSZ\dOdZ\KMYaXSUKZYN]^KaYacMR
funkcji (zadañ) pracy o ok. 2 dB (wg polskiej normy
:88!XSOZYaSXSOXZ\dOU\KMdKë!N,E G
A MOV_ WSXSWKVSdKMTS ]U_^U¸a YNNdSKĥcaKXSK
RKĥK]_XKZ\KMYaXSU¸aUYXSOMdXOTO]^]^Y]YaKXSO
Z\dOdXSMRYMR\YXXSU¸a]ĥ_MR_aWSOT]MKMRZ\KMc
aU^¸\cMRTOQYaK\^YļëZ\dOU\KMdK"N,^TZ\dc

5\Y^XYļë
LCpeak,dop
0,02
0,09
0,08

5\Y^XYļë
NDN
0,09
1,23
1,66

>KLOVKAcXSUSZYWSK\¸aaacL\KXcMRWSOT]MKMRZ\KMc
NYNYLY\_YMR\YXXSU¸a]ĥ_MR_WO^YNé276
>KLVO7OK]_\OWOX^\O]_V^]K^^ROMRY]OXaY\UZVKMO]
used to accurately choose hearing protection with the use
YP^RO276WO^RYN
Miejsce
LAeq,Te w dB LCeq,Te w dB LCeq,Te – LAeq,Te
pomiaru
w dB
Sita
85,6
94,2
8,6
wibracyjne
Pompy
92,3
98,8
6,5
p³uczkowe
Oznaczenia:
L+O[>Op\¸aXYaKŜXcZYdSYWNŚaSýU_+aN,
L-O[>Op\¸aXYaKŜXcZYdSYWNŚaSýU_-aN,

100,4
91,1

101
114
113

LCpeak,dop,
w dB
135
135
135

LAmax pWKU]cWKVXcZYdSYWNŚaSýU_+aN,
LAmax,dop pNYZ_]dMdKVXcWKU]cWKVXcZYdSYWNŚaSýU_+aN,
LCpeakp]dMdc^YacZYdSYWNŚaSýU_-aN,
LCpeak,doppNYZ_]dMdKVXc]dMdc^YacZYdSYWNŚaSýU_-aN,

Podłoga szybu wieży wiertniczej (podczas operacji wyciągania przewodu wiertniczego)
Sita wibracyjne (podczas wiercenia)
Pompy (podczas wiercenia)

100

LCpeak, w dB

pompach p³uczkowych oraz przy sitach wibracyjXcMRA^cWMOV_XKVOŜcYMR\YXXSUS]ĥ_MR_NYL\Kë
do wystêpuj¹cego ha³asu [6,7]. Konieczne jest wiêc
zastosowanie jednej z trzech metod doboru ochronXSU¸a ]ĥ_MR_$ aSNWYaOT p XK ZYN]^KaSO aSNWK
wystêpuj¹cego ha³asu na stanowisku pracy (wykorzystuj¹c dane z rys. 2.), metody HML – na podstaaSO\¸ŜXSMcZYdSYW¸aNŚaSýU_+S-acUY\dc]^_TéM
dane z tab. 3.) lub najmniej dok³adnej metody SNR
pXKZYN]^KaSOZYdSYW_NŚaSýU_-E G
Analizuj¹c wyniki zamieszczone na rys. 2. i w taLOVSWYŜXKdK_aKŜcëŜOZ\dc]S^KMRaSL\KMcTXcMR
i pompach p³uczkowych wystêpuje ha³as z przewaQéXS]USMRMdý]^Y^VSaYļMS6-O[>O– L+O[>O > 2 dB), wiêc
Z\dcNYLY\dOYMR\YXXSU¸a]ĥ_MR_UY\dc]^XSOLýNdSO
_adQVýNXSë^OU^¸\O]é]U_^OMdXOa^cWdKU\O]SO
Mdý]^Y^VSaYļMS

Podsumowanie
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy
Z\dc LOdZYļ\ONXSOT YL]ĥ_NdO aSOŜc aSO\^XSMdOT
pomocnicy wiertacza otworowi i wie¿owi, nara¿eni
s¹ na ha³as przekraczaj¹cy poziomy dopuszczalne
ze wzglêdu na ochronê s³uchu (NDN ha³asu).
ř\¸NĥOW^cMRZ\dOU\YMdOħTO]^OU]ZYdcMTKXKRKĥK]
przede wszystkim od pomp p³uczkowych oraz sit
wibracyjnych. Dlatego konieczne jest stosowanie
Z\dOd ^cMR Z\KMYaXSU¸a YMR\YXXSU¸a ]ĥ_MR_
]dMdOQ¸VXSO]U_^OMdXcMRadKU\O]SORKĥK]_XS]UY-

Mdý]^Y^VSaYļMSYaOQYZYNMdK]Z\dOLcaKXSKSMRZ\dc
pompach p³uczkowych oraz sitach wibracyjnych.
Na stanowisku pracy wiertacza w kabinie sterowniczej ha³as przekracza poziomy dopuszczalne
dOadQVýN_XKWYŜVSaYļë\OKVSdKMTSZ\dOdZ\KMYanika podstawowych funkcji pracy wymagaj¹cych
koncentracji uwagi (o 2 dB). Zalecane jest obni¿enie
ha³asu w kabinie sterowniczej poprzez nieznaczne
daSýU]dOXSOSdYVKMcTXYļMSKU_]^cMdXOTUKLSXcY\Kd
obni¿enie ha³asu od klimatyzacji.
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