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Ograniczenie nara¿enia górników  
na ha³as poprzez usytuowanie stanowisk 

 
w wykonanych wnêkach technologicznych 
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-
wi¹zanie polega na zaprojektowaniu optymalnego usytuowania wnêki technologicznej, umo¿liwiaj¹cego 
realizacjê zadañ produkcyjnych, przy uwzglêdnieniu zasad bezpieczeñstwa pracy. Wymaganym warunkiem 

Aeq

normatywów higienicznych. Wyniki pomiarów naniesione na schemat sytuacyjny wyrobisk górniczych, decy-
dowa³y o lokalizacji projektowanego rozwi¹zania. Stanowiska pracy zosta³y wykonane w zaprojektowanych 

bocznymi. Dodatkowo dla poprawy klimatu akustycznego wnêki technologiczne zosta³y poddane adaptacji 

Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek - Piekary”. 

EX, 8h) 
zosta³ obni¿ony z 86,3 do 81,3 dB. 

Limiting exposure to noise of miners servicing conveyor belts by situating their workstations within 
technological recesses
The article presents a method of limiting exposure to noise in the vicinity or workstations of conveyor drive services. This 
is done by setting up the conveyor belt personnel’s workstations within special technological recesses. The core of the 
presented solution consists in the design of an optimal set up of the technological recess, which in turn has enabled the 
realisation of production activities with OSH taken into account. The necessary requirement was a simultaneous achieve-
ment of the value of the equivalent noise level A LAeq below the value of relevant health standards. The results of the 
measurement were superimposed on the schematics of the mining excavation, and thus decided about the placement 
of the solution. New workstations were created and located according to the same schematics with the use of one-way 
exit with roof and the front wall and the side walls made of straight cross-bars of V29 profiles. Additionally, to improve 
the acoustic climate, the constructed technological recesses went through the acoustic adaptation performed with the 
use of sound absorbing material. The solution has been implemented in Wêglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek - Piekary”. 
The obtained results, which were collected before and after the use of the described  solution, have confirmed the effectiveness 
of this approach. The level of exposure to noise related to 8-hour working time (LEX, 8h) has been reduced from 86,3 to 81,3 dB.

Wstêp
Prowadzone przez G³ówny Urz¹d Statystyczny 

w 2017 r. badania warunków pracy, którymi objêto 
82,4 tys. przedsiêbiorstw, zatrudniaj¹cych 5,9 mln 
osób, wskaza³y, ¿e a¿ 458 tys. z nich pracowa³o 
w warunkach zagro¿enia. Stanowi³o to 7,8% za-
trudnionych, liczonych jeden raz w grupie czynnika 

pracy [1].

zagro¿enie w 2017 r. stanowi³ ha³as, na który nara-
¿onych by³o w Polsce 187,5 tys. osób, co stanowi³o 
58% ogólnej liczby pracowników zatrudnionych 

ponad trzykrotnie wiêksza od liczby pracowników 

wystêpowania czynnikiem szkodliwym – py³ami 
przemys³owymi. Najwiêcej osób nara¿onych na ha-
³as oraz py³y przemys³owe pracowa³o w górnictwie 
wêgla kamiennego i brunatnego oraz w przetwór-
stwie przemys³owym [1].

Jednym z wymiernych aspektów, pozwalaj¹-

stwierdzonych chorób zawodowych. Zawodowe 
uszkodzenie s³uchu, skutkuj¹ce trwa³¹, niemo¿-

chorób zawodowych. Podczas ostatnich 20 lat 
mo¿na co prawda zauwa¿yæ du¿¹ dynamikê zmian, 
dotycz¹c¹ ograniczenia liczby stwierdzonych 
przypadków zawodowego uszkodzenia s³uchu, 
ale nadal kszta³tuje siê ona na relatywnie wysokim 
poziomie: wg danych Instytutu Medycyny Pracy im. 
prof. Nofera w 1998 r. stwierdzono 3385, natomiast 
w 2017 r. 100 przypadków.

Ograniczenie liczby przypadków zawodowego 
uszkodzenia s³uchu na przestrzeni ostatnich dwóch 
dekad determinowane by³o przemianami gospodar-
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ga³êzi przemys³u oraz dzia³aniami legislacyjnymi. 
Du¿e znaczenie mia³a równie¿ transformacja 
i modernizacja procesów technologicznych, wpro-
wadzenie nowoczesnych maszyn, automatyzacja 
produkcji, zmniejszenie liczby osób objêtych staty-
styk¹ (mikroprzedsiêbiorstwa, zatrudniaj¹ce poni¿ej 
10 pracowników, nie s¹ uwzglêdniane), poprawa 
systemu profilaktyki medycznej oraz, wprowadzone 
w 2002 r., nowe kryteria orzecznicze w aspekcie 
zawodowego uszkodzenia s³uchu [2-4].

W celu ograniczenia liczby pracowników za-
trudnionych w „szkodliwym ha³asie” w  polskiej 
gospodarce (a przede wszystkim w górnictwie 
wêgla kamiennego), konieczne s¹ dalsze dzia³ania, 
szczególnie w obszarze rozwi¹zañ technicznych. 
Opracowana i opisana w artykule techniczna 
metoda ograniczenia nara¿enia na ha³as górników 
poprzez usytuowanie ich miejsc pracy w zaprojekto-
wanych i wykonanych wnêkach technologicznych, 
zaadaptowanych akustycznie, wychodzi naprzeciw 
temu wyzwaniu.

W artykule zaprezentowano wyniki badañ, 
wykorzystane do opracowania procedury postêpo-
wania oraz wykonania w wyznaczonych punktach 
miejsc pracy wnêk w kopalni Wêglokoks Kraj Sp. 
z o.o. KWK „Bobrek – Piekary” Ruch Bobrek, za-

-
danych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy.

Stan zagro¿enia ha³asem w Wêglokoks 

Ruch Bobrek
Ryzyko zawodowego uszkodzenia s³uchu 

w polskim górnictwie estymowane jest w wielu 
przypadkach na wysokim, niedopuszczalnym po-

Rys. 1. Zakres ha³asu emitowanego przez maszyny górnicze w Wêglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek - Piekary”  oraz 

A
ha³asu w Wêglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek - Piekary” 

ruch Bobrek 
TYP URZ¥DZENIA 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LA

38,2 57,7 71,3 77,8 83,0 88,0 82,5 75,6 66,1 90,5
T£O (dow. 2 badawcza) 29,0 38,4 47,4 54,3 60,3 59,2 57,0 49,7 39,0 64,5

44,8 55,4 67,5 76,2 92,6 89,6 83,9 75,7 66,3 94,9
T£O (chodnik 3 badawczy) 42,5 46,9 48,3 55,3 59,5 57,9 58,6 55,9 50,4 65,0

38,3 65,3 67,5 74,1 82,5 86,8 83,6 73,6 64,8 89,8
T£O (dow. 7 badawcza) pok³. 503 38,0 42,1 50,1 59,2 61,9 65,8 64,6 54,2 46,0 69,8

45,8 57,9 69,1 76,1 83,1 85,1 82,7 78,6 68,4 89,2
T£O (dow. 1a pok³. 504) 38,0 42,2 50,3 59,4 61,7 65,3 64,4 54,3 45,8 69,9
KOMBAJN CHODNIKOWY JOY RH 200GS (dow. 2a pok³. 504) 55,6 68,2 80,0 86,6 88,7 89,6 87,7 82,8 76,6 94,8
T£O (dow. 2a pok³. 504) 30,4 37,5 42,3 44,2 48,4 49,9 47,5 47,0 43,3 55,4
KOMBAJN CHODNIKOWY AM 50z-w (dow. 4a pok³. 504) 50,9 59,9 77,7 90,3 96,4 96,5 94,1 92,7 84,4 101,6
T£O (dow. 4a pok³. 504) 32,1 33,2 33,6 35,4 39,8 47,3 54,5 51,2 33,7 56,9
KOMBAJN CHODNIKOWY FR 160 (dow. 1a pok³. 504) 49,9 59,1 76,9 90,1 95,3 95,2 92,7 91,6 84,1 100,1
T£O (dow. 1a pok³. 504) 32,4 33,5 33,6 35,1 39,9 47,8 54,8 51,1 33,4 57,8

53,6 71,0 84,1 86,8 89,9 92,6 94,4 90,2 82,7 98,8
21,9 25,4 22,4 22,5 30,6 32,4 45,4 45,8 37,6 49,1
46,6 50,5 58,4 67,6 79,9 77,6 75,9 69,6 61,2 83,7
21,9 25,4 22,4 22,5 30,6 32,4 45,4 45,8 37,6 49,1
38,0 53,4 61,4 72,7 80,3 86,2 89,7 86,0 75,3 96,2
24,1 26,8 28,5 40,8 43,4 46,1 40,6 38,0 29,6 49,7

LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA LD20 59,9 61,0 74,5 84,6 90,8 90,3 87,2 81,4 70,7 95,1
T£O 26,6 26,8 29,9 33,3 40,6 41,3 37,1 31,5 24,7 45,6
WIERTARKA TYPU WUP (przodek dow. 1a pok³. 504) 53,8 67,1 81,7 84,1 93,0 97,8 105,0 103,8 99,7 108,7
T£O (dow. 1a pok³. 504) 32,4 33,5 33,6 35,1 39,9 47,8 54,8 51,1 33,4 57,8

ziomie, a determinantami takiego stanu s¹ m.in.: 
coraz wiêksza moc stosowanych maszyn i urz¹dzeñ, 
intensyfikacja i koncentracja wydobycia oraz rodzaj 

1 [5-7]. Zagro¿e-
nie ha³asem w górnictwie podziemnym ma równie¿ 
zwi¹zek ze stosowanymi technologiami urabiania 
i transportu urobku oraz ograniczonymi mo¿li-

zmniejszaj¹cych to zagro¿enie.
Górniczemu „klimatowi akustycznemu” nie 

sprzyja przede wszystkim kszta³t przekroju po-
przecznego wyrobisk górniczych. Wyrobiska koryta-
rzowe wykonane s¹ w stalowej, ³ukowej obudowie 
chodnikowej podatnej typu £P (³ukowej podatnej), 
której przekrój poprzeczny ma powierzchniê 
wklês³¹. Taka geometria powoduje, ¿e nie zachodzi 

z³o¿ony uk³ad wzajemnych po³¹czeñ i za³amañ, 
zdeformowania obudowy, pomijalny wspó³czynnik 
1 Systematyka zagro¿enia w aspekcie rodzaju prowadzonej 

-
dzia³owi na górnictwo: podziemne, odkrywkowe i otworowe.

-
biska2 oraz zabudowanych maszyn i urz¹dzeñ pro-
wadz¹ do koncentracji ha³asu w wyniku skupienia 
fal odbitych na ma³ej powierzchni [2-3,8].

-

oraz urz¹dzenia klimatyczne [3,8-9]. Zmierzony 
podczas prowadzonych badañ, przez autorów 

punktach pomiarowych zawiera³ siê w przedziale 
od 83,7 do 108,7 dB, a poziom ekspozycji na ha³as, 
odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru 
czasu pracy, wynosi³ od 81,1 do 94,8 dB (rys. 1.). 

A

wystêpuj¹cych w Wêglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK 

2 Wyrobiska górnicze w rejonie prowadzonych badañ i po-
miarów wykonane zosta³y w górniczej obudowie stalowej 
podatnej, wyk³adkê stropu i ociosu jako element obudowy 
ostatecznej wykonano z ok³adziny ¿elbetowej. Materia³y te 
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Zakres prac wdro¿eniowych obejmowa³:
– wykonanie, na podstawie opracowanej 

technologii, w wyznaczonych punktach do³owych 
wyrobisk górniczych wnêk technologicznych – 

– wykonanie adaptacji akustycznych wnêk 
-

ch³onnego.

Model doboru miejsca usytuowania 
oraz wykonanie wnêki technologicznej

W aspekcie prowadzonych badañ istotne by³o, 
-

niczonych – a takimi s¹ do³owe wyrobiska górnicze, 
jest procesem zale¿nym nie tylko od kszta³tów tych 
pomieszczeñ, ale tak¿e od wymiarów struktury 

-
nych maszyn i urz¹dzeñ w nich zainstalowanych 
oraz ich wp³ywu na poziom ha³asu t³a. W miejscu 
prowadzonych badañ i pomiarów obudowa wy-
robisk górniczych wykonana by³a ze stali, opinkê 
stropu i ociosów stanowi³a ok³adzina ¿elbetowa, 
elementy konstrukcyjne maszyn, urz¹dzeñ i instalacji 
wykonano ze stali lub ¿eliwa. Materia³y te charakte-
ryzuje minimalny (pomijalny) wspó³czynnik poch³a-

-

A (LA) t³a w wyznaczonych punktach pomiarowych, 

innych maszyn, zosta³y pokazane w tabeli 1.
-

dzone przy pomocy ca³kuj¹cego miernika poziomu 
-

nie takiego miernika umo¿liwi³o przeprowadzenie 
badañ i identyfikacjê zagro¿enia w pasmach okta-
wowych w zakresie od 31,5 Hz do 8 kHz.

Na podstawie uzyskanych wyników badañ 
i pomiarów mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce 
wnioski [10]:

-
stycznego w punktach pomiarowych przy badanych 
urz¹dzeniach (z wyj¹tkiem wiertarki pneumatycznej 
udarowej WUP) wystêpuj¹ w pasmach 500-2000 Hz

-
stycznego w przypadku wiertarki pneumatycznej 
udarowej WUP wystêpuj¹ w pasmach 2000-4000 

-

– pracownicy, zatrudnieni na stanowiskach 

-

normatywy higieniczne, ustalone w odniesieniu 
do ha³asu.

Prace badawczo-wdro¿eniowe
Prace badawczo-wdro¿eniowe realizowane 

by³y w ramach przewodu doktorskiego jednego 
z autorów publikacji. Ich zakres obejmowa³:

A LAeq

odstawy urobku (w wyznaczonych punktach po-
miarowych) w KWK „Bobrek – Piekary” Ruch Bobrek

-
Aeq na schematach 

usytuowania i rozmieszczenia maszyn i urz¹dzeñ 
w badanym obszarze oraz analizê uzyskanej sytuacji 
akustycznej

– wyznaczenie usytuowania w badanym 
wyrobisku górniczym miejsca wykonania wnêki 
technologicznej, jako technicznej metody ograni-
czenia nara¿enia na ha³as na stanowiskach obs³ugi 

– opracowanie technologii wykonania wnêki

A LAeq w wykonanych wnêkach technologicznych, 
-

ch³onnym oraz po jej wykonaniu

Aeq na sche-
matach usytuowania oraz rozmieszczenia maszyn 
i urz¹dzeñ w badanym obszarze, a tak¿e analizê 
uzyskanej sytuacji akustycznej.

 LAeq  85 dB

 METODY PRAWNO-ORGANIZACYJNE

ROZPOCZ CIE PROCEDURY WYZNACZANIA 
LOKALIZACJI MIEJSCA USYTUOWANIA  

WN KI TECHNOLOGICZNEJ 
 METODY TECHNICZNE

POMIAR RÓWNOWA NEGO POZIOMU D WI KU 
A LAeq NA STANOWISKU OBS UGI PRZENO NIKÓW TA MOWYCH

LAeq < 85 dB

 WDRO ENIE DZIA A  
PROFILAKTYCZNYCH

WYBÓR METODY 
ZWALCZANIA HA ASU

                                 MONITORING ZAGRO ENIA 
CZ STO  WYKONYWANIA KOLEJNYCH POMIARÓW:
-  co najmniej raz na dwa lata — je eli podczas ostatniego badania i pomiaru 
stwierdzono nat enie czynnika powy ej 0,2 do 0,5 warto ci najwy szego 
dopuszczalnego nat enia (NDN), okre lonego w przepisach wydanych na podstawie 
art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zwanego dalej 
„NDN”;
- co najmniej raz w roku — je eli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono 
nat enie czynnika powy ej 0,5 warto ci NDN;

PUNKTY POMIAROWE 6 i 7 
W ODLEG O CI 6 m i 12 m 

OD WYSI GNIKA PRZENO NIKA 

PUNKT POMIAROWY NR 9 
W MIEJSCU PLANOWANEGO WYKONANIA 

WN KI TECHNOLOGICZNEJ 
W ODLEG O CI OKO O 6 m OD 

WYSI GNIKA PRZENO NIKA 

NANIESIENIE ZMIERZONYCH WARTO CI POZIOMU D WI KU A LAeq NA SCHEMAT USYTUOWANIA 
I  ROZMIESZCZENIA MASZYN, URZ DZE  ORAZ INSTALACJI 

W ANALIZOWANYM WYROBISKU GÓRNICZYM

POMIAR RÓWNOWA NEGO POZIOMU 
D WI KU A LAeq W WYZNACZONYCH 

PUNKTACH POMIAROWYCH 

PUNKTY POMIAROWE NR 1 i 2 
W ODLEG O CI 6 m i 12 m 

OD JEDNOSTEK NAP DOWYCH 
PRZENO NIKA

PUNKT POMIAROWY NR 3 
PRZY JEDNOSTKACH NAP DOWYCH 

PRZENO NIKA 

PUNKTY POMIAROWE NR 4 i 8 
W REJONIE PRZESYPU PRZENO NIKA 

TA MOWEGO 

PUNKT POMIAROWY NR 5 - AKTUALNE 
STANOWISKO OBS UGI PRZENO NIKÓW 

TA MOWYCH 

NIE

WYKONANIE WN KI 
TECHNOLOGICZNEJ

POMIAR RÓWNOWA NEGO POZIOMU D WI KU A LAeq 

LAeq < 85 dB LAeq  85 dB

LOKALIZACJA ORAZ WYKONANIE WN KI 
PRAWID OWE

DOBÓR MATERIA U D WI KOCH ONENGO - ADAPTACJA AKUSTYCZNA WN KI 
TECHNOLOGICZNEJ

OBS UGA I KONTROLA PRACY PRZENO NIKA JEST 
W PE NI ZAPEWNIONA 

BEZPIECZE STWO PRACY:
- SKUTECZNA KOMUNIKACJA,
- DOSTATECZNA WIDOCZNO  MIEJSCA 
  PRACY,
- ZABEZPIECZENIE PRZED NAJECHANIEM 
  JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH,
- S YSZALNO  KOMUNIKATÓW, 
  SYGNA ÓW AKUSTYCZNYCH 
  I OSTRZEGAWCZYCH, 
- ERGONOMIA PRACY.

TAK

PRAWID OWA LOKALIZACJA  
MIEJSCA USYTUOWANIA WN KI 

TECHNOLOGICZNEJ 

ANALIZA WYBRANEGO MIEJSCA LOKALIZACJI USYTUOWANIA WN KI

POZIOM D WI KU A LAeq ZOSTA  OBNI ONY

PRAWID OWE TECHNOLOGICZNEJ

POMIAR RÓWNOWA NEGO POZIOMU D WI KU A LAeq

LAeq < 85 dB LAeq  85 dB

Rys. 2. Przyk³adowy schemat usytuowania i rozmieszczenia maszyn, urz¹dzeñ oraz instalacji 

Aeq w ustalonych punktach pomiarowych 
Fig. 2. Sample outline of distribution and situation of machines, equipment and installation 

A LAeq in set measurement points

w wyrobiskach górniczych Wêglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek - Piekary”
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Na podstawie analizy uzyskanych wyników po-

A LAeq w badanym obszarze oraz uk³adu przestrzen-
nego wyrobisk i zabudowanych w nich maszyn i urz¹-
dzeñ  w zaprojektowanej lokalizacji zosta³y wykonane 
wnêki technologiczne. Wykonano je w chodniku 8. 

w przekopie 106b, na poziomie 840 m (fot. 1.) oraz 
dowierzchni 7. badawczej w pok³adzie 503 na pozio-
mie 726 m (fot. 2.), na zasadzie jednostronnego wlotu 

-
mi wykonanymi ze stropnic prostych o profilu V29. 

oraz przybierka ociosu prowadzone by³y zgodnie 
z opracowan¹ i zatwierdzon¹ przez kierownika 
ruchu zak³adu górniczego technologi¹ [12]. Odrzwia 
obudowy zosta³y ustabilizowane przy pomocy 
rozpór dwustronnego dzia³ania typu WRG, które 
zosta³y zabudowane we wzajemnych odstêpach 
nie wiêkszych ni¿ 1,2 m. Opinka obudowy zosta³a 
wykonana poprzez wy³o¿enie stropu i ociosów ok³a-
dzin¹ ¿elbetow¹, uk³adan¹ szczelnie. Prace zwi¹zane 

od etapu ich prowadzenia – roboty strza³owe, rabo-
wanie elementów obudowy, zabudowa elementów 
obudowy – by³y wykonywane przez trzy- lub czte-
roosobowe zespo³y pracowników o kwalifikacjach: 
górnik przodowy, górnik strza³owy, górnik rabunkarz, 
górnik – pod nadzorem osoby dozoru ruchu [12].

Wnêki technologiczne zosta³y dodatkowo pod-
dane adaptacji akustycznej, w efekcie zastosowania 

jako nietoksyczny w normatywnym procesie eksplo-

672 g/m2 3, sk³ada³ siê z 35% 
w³ókien poliestrowych oraz 65% w³ókien polipro-
pylenowych odpornych na dzia³anie temperatury 
do 120°C. Fizyczny wspó³czynnik poch³aniania 

 = 0,67, 
w wyniku zastosowania bardzo cienkich w³ókien 
polipropylenowych wykazuj¹cych wysok¹ efektyw-

Badania i pomiary
Pomiary i badania przeprowadzone zosta³y 

zgodnie z opracowanym algorytmem postêpowania 
(rys. 3.), w wymienionych chodnikach badawczych, 
przekopach i dowierzchniach badawczych. Pomiary 

Aeq przeprowa-
dzono przy pomocy dwóch ca³kuj¹cych mierników 

W pierwszym etapie badañ, po przeprowadzonej 
analizie przestrzennego rozmieszczenia oraz wypo-
sa¿enia wyrobisk, w celu prowadzenia pomiarów 
wyznaczono dziewiêæ punktów pomiarowych zgod-

 m od sp¹gu 
wyrobiska [sp¹g – dolna powierzchnia warstwy 
skalnej, pok³adu lub wyrobiska – przyp. red.] oraz 

 m od elementów konstrukcji przeno-
 5 i 9. 

Punkt pomiarowy nr 5 ka¿dorazowo znajdowa³ siê 
w aktualnym w czasie wykonywania pomiarów miej-

pomiarowy nr 9 – w miejscu planowanej lokalizacji 
wnêki technologicznej. W ka¿dym z wyznaczonych 
punktów pomiarowych wykonano co najmniej piêæ 
piêciominutowych pomiarów w trakcie trwania 
standardowego procesu technologicznego. Na-

Aeq, zosta³y naniesione na wykonany 
schemat analizowanego obszaru badañ i poddane 
analizie (rys. 2.). Na podstawie analizy wymaganych 

produkcyjnego, bezpieczeñstwa pracy oraz wymaga-

miejsce wykonania wnêki technologicznej.
Kolejny etap prac badawczych polega³ na wy-

konaniu wnêki technologicznej w zaprojektowanym 
miejscu, zgodnie z opracowan¹ technologi¹ prowa-
dzenia prac. Po wykonaniu wnêki technologicznej 
przeprowadzono pomiary równowa¿nego poziomu 

Aeq dla punktów pomiarowych wyzna-
czonych w pierwszym etapie badañ za wyj¹tkiem 
punktu pomiarowego nr 9. W II etapie badañ punkt 
pomiarowy nr 9 usytuowany zosta³ w wykonanej 
wnêce technologicznej.

ków. Poziom ha³asu jest wtedy prawie niezale¿ny 

akustycznych, co zosta³o uwzglêdnione podczas 
prowadzonych badañ [2-3]. W przypadku miejsc 

ha³asu [3,11].
-

-wdro¿eniowych, na podstawie prowadzonych 
od 2013 r. badañ i pomiarów pilota¿owych oraz 
spostrze¿eñ i wniosków, wyznaczono dziewiêæ 
punktów badawczo-pomiarowych. Zosta³y one 
usytuowane przy jednostkach napêdowych (pkt po-

(pkt nr 4 i 8), z uwzglêdnieniem po³o¿enia miejsca 
obs³ugi w dniu pomiaru (pkt nr 5) oraz 6 i 12 m 

i 7), jak równie¿ w planowanym miejscu wykonania 
nowego miejsca pracy we wnêce technologicznej 
(pkt nr 9). Miejsce to zosta³o zaprojektowane 

zawodowego autorów badañ i kilkuletniej obser-

Na podstawie prowadzonych badañ oraz 
Aeq 

zosta³ opracowany schemat rozmieszczenia maszyn 
i urz¹dzeñ w wyrobisku górniczym wraz z naniesio-

A LAeq (rys. 2.). Ka¿dorazowo uzyskane dane zosta³y 
przeanalizowane pod k¹tem wyboru optymalnego 
miejsca lokalizacji usytuowania wnêki. Zosta³o ono 
zaprojektowane zgodnie z opracowanym algoryt-
mem postêpowania (rys. 3.). Obejmuje on zarówno 
obszary zagadnieñ zwi¹zanych z ocen¹ uzyskanych 

Aeq, 

jak równie¿ obowi¹zkiem  zapewnienia wysokich 
standardów bezpieczeñstwa i higieny pracy.

-
wego w przekopie 106 b (wnêka technologiczna przed adaptacj¹ akustyczn¹)

-
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W III etapie badañ wnêka technologiczna zosta³a 
dodatkowo poddana adaptacji akustycznej w efek-

(fot. 2.). Model prowadzonych pomiarów i badañ 
po adaptacji akustycznej wnêki technologicznej 
by³ to¿samy z modelem badañ prowadzonych 
w drugim etapie.

Po wykonanych pomiarach i badaniach rów-
Aeq w odniesieniu 

-

metody oraz miejsc pracy we wnêkach techno-
logicznych przed i po adaptacji wnêk materia³em 

-
czony poziom ekspozycji na ha³as LEX, 8h odniesiony 
do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy.

LEX, 8h odniesionego do 8-godzinnego dobowego 
wymiaru czasu pracy zaprezentowano w tabeli 2.

Podsumowanie
W polskim górnictwie zawodowe uszkodzenie 

s³uchu jest, po pylicy p³uc, od dziesiêcioleci najczê-
-

ziom zagro¿enia zawodowego uszkodzenia s³uchu 
w górnictwie wêgla kamiennego wskaza³ potrzebê 

na prze³omie XX i XXI w. programy kompleksowego 
zapobiegania uszkodzeniom s³uchu w polskim 
górnictwie spowodowa³y znaczne ograniczenie 
liczby nowych przypadków tej jednostki chorobowej 

Konieczne jest dalsze prowadzenie badañ w tym 
zakresie. Opisane w artykule badania dotyczy³y 
problemu oddzia³ywania ha³asu na pracowników 
kopalñ wêgla kamiennego, zatrudnionych na stano-

badañ by³o opracowanie procedury postêpowania 
oraz wykonanie w wyznaczonych punktach miejsc 
pracy, zapewniaj¹cych wymagane normatywami 

Wyniki prowadzonych badañ pozwalaj¹ sfor-
mu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:

Aeq w punktach pomiarowych, w wy-
konanych wnêkach technologicznych,  wynosi³y 
od 81,3 dB przed adaptacj¹ akustyczn¹ do 77,8 dB 
po adaptacji, i by³y ni¿sze od 4 dB przed do 11 dB 

Aeq, wystêpuj¹cych na aktualnym w cza-
sie pomiaru miejscu pracy

Aeq w punktach pomiaro-
wych, w wykonanych wnêkach technologicznych 
od 3,5 dB w przekopie 106b poz. 840 m do 4,3 dB 
w chodniku 8. pok³. 510

– poziom ekspozycji na ha³as odniesiony 
do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy 
(LEX, 8h) zosta³ obni¿ony:

– w dowierzchni 7. badawczej w pok³adzie 503 
z 86,3 dB do 82,8 dB po wykonaniu wnêki techno-
logicznej oraz do 81,3 dB po jej adaptacji akustycznej

– w chodniku 8. w pok³adzie 510 z 85,2 dB 
do 82,3 dB po wykonaniu wnêki technologicznej 
oraz do 80,1 dB po jej adaptacji akustycznej

– w przekopie 106b poziom 726 m z 85 dB 
do 82,2 dB po wykonaniu wnêki technologicznej 
oraz do 81,3 dB po jej adaptacji akustycznej.

-
nego rozwi¹zania i osi¹gniêcie celu, czyli obni¿enie 
poziomu ekspozycji na ha³as poprzez zaprojektowa-

nie i wykonanie wnêk technologicznych jako sta³ych 

Przedstawiona metoda jest jedynie jedn¹ 
-

niem autorów mo¿e byæ zastosowana w polskim 
górnictwie wêgla kamiennego. Dalsze badania 
powinny obejmowaæ inne uk³ady transportu urobku, 
stosowane w ró¿nych zak³adach górniczych oraz 

oraz dopuszczenia do stosowania w polskim 
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Tabela 2. Wyznaczony poziom ekspozycji na ha³as odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy (LEX, 8h) 
na stanowiskach pracy

) at 
the tested workstations

Lp. Stanowisko pracy

Poziom ekspo-
zycji na ha³as 

odniesiony 
do 8 h

(LEX, 8h) [dB]

Niepew-
-

szerzona 
U (LEX, 8h)

dopusz-
czalnej

(LEX, 8h) [dB]

1. 7. bad. pok³. 503, poziom 726 m (punkt pomiarowy nr 5) 86,3 1,8 1,36

2.
-

dowierzchnia 7. bad. pok³. 503 (punkt pomiarowy nr 9)
82,8 1,4 0,6

3.
-
-

wierzchnia 7. bad. pok³. 503 (punkt pomiarowy nr 9) 
81,3 1,2 0,43

4. chodnika 8. z chodnikiem 6. bad. pok³. 510 (punkt pomiarowy nr 5) 85,2 1,7 1,04

5. -
nym) chodnik 8. pok³. 510 (punkt pomiarowy nr 9)

82,3 1,4 0,54

6.
chodnik 8. pok³. 510 (punkt pomiarowy nr 9)

80,1 1,2 0,33

7. 106 b poz. 840 m (punkt pomiarowy nr 5) 85,0 1,5 1

8.
-

przekop 106b poz. 840 m (punkt pomiarowy nr 9)
82,5 1,3 0,57

9.
-
-

kop 106b poz. 840 m (punkt pomiarowy nr 9)
81,3 1,3 0,43


