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W artykule przedstawiono system wspomagania profilaktyki nara¿enia na ha³as
i drgania mechaniczne w rodowisku pracy oparty na serwisie internetowym
umieszczonym pod adresem http://www.serwis.wypadek.pl. W serwisie tym
zawarto zestaw poradników i materia³ów informacyjnych profilowanych
pod k¹tem dzia³ów gospodarki o wysokim ryzyku zawodowym, jak równie¿
u¿yteczne narzêdzia, które mog¹ s³u¿yæ jako pomoc w planowaniu dzia³añ
profilaktycznych w zak³adach pracy.
Internet service of aided prevention against noise and vibration in occupational environment
This paper presents the internet system for prevention against noise and vibration based on internet service http://serwis.wypadek.pl.It includes a set of
manuals and information papers designed for high occupational risk economy
sectors as well as other useful tools which can be used to bail out prevention
planning processes at workplaces.

Wstêp
Dane statystyczne [1] pokazuj¹, ¿e ha³as w dalszym ci¹gu jest najczêciej wystêpuj¹cym w rodowisku pracy czynnikiem szkodliwym dla
zdrowia. W 2006 roku ponad 45 pracowników na 1000 zatrudnionych
w ró¿nych dzia³ach gospodarki pracowa³o w warunkach zagro¿enia
ha³asem. Na drugi pod wzglêdem czêstotliwoci wystêpowania szkodliwy
czynnik rodowiska pracy – przemys³owe py³y zw³ókniaj¹ce – nara¿onych
by³o „jedynie” 12 osób na 1000 zatrudnionych, czyli niemal czterokrotnie
mniej ni¿ na ha³as. Ju¿ ta jedna informacja wiadczy o skali i powadze
problemu zwi¹zanego z ha³asem w rodowisku pracy. Wibracjami (drganiami mechanicznymi) w rodowisku pracy w 2006 roku zagro¿onych
by³o niemal 4 pracowników na 1000 zatrudnionych.
Zarówno ha³as, jak i wibracje powstaj¹ w wyniku sprê¿ystych drgañ
orodka. Co wiêcej, ród³a drgañ mechanicznych s¹ przewa¿nie równoczenie ród³ami szkodliwego ha³asu i zwykle nie jest mo¿liwe fizyczne
ich rozdzielenie. Taka sytuacja powoduje, ¿e do problemu ha³asu i wibracji
nale¿y podchodziæ kompleksowo. Zagadnieniami tymi zajmuje siê dzia³
nauki zwany wibroakustyk¹ [2].
Powszechne wystêpowanie w rodowisku pracy ha³asu i drgañ
mechanicznych oraz wzrastaj¹ca wiadomoæ spo³eczna zwi¹zana
ze skutkami ich oddzia³ywania na organizm cz³owieka powoduj¹, ¿e
powstaje du¿e zapotrzebowanie na wiedzê dotycz¹c¹ ha³asu i drgañ
oraz metod ich ograniczania. Analizy przeprowadzone w Centralnym
Instytucie Ochrony Pracy – Pañstwowym Instytucie Badawczym: danych statystycznych dotycz¹cych warunków pracy i zapadalnoci na
choroby zawodowe, danych ankietowych dotycz¹cych poszukiwanej
przez pracowników wiedzy w tym zakresie oraz analizy zawartoci
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oraz dostêpnoci istniej¹cych w Internecie zasobów wiedzy, wykaza³y,
¿e zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, a tak¿e s³u¿ba bhp maj¹
problemy z pozyskaniem rzetelnych informacji dotycz¹cych zagadnieñ
ha³asu i drgañ mechanicznych w rodowisku pracy [3]. Szczególnie
istotnym problemem jest brak dostêpu do wiedzy onajnowszych opracowaniach i rozwi¹zaniach w dziedzinie walki z ha³asem i drganiami
mechanicznymi.

Internet jako ród³o wiedzy
o ha³asie i drganiach mechanicznych
Jednym z najszybciej rozwijaj¹cych siê kana³ów komunikacyjnych,
mog¹cych rozwi¹zaæ problem braku dostêpu do poszukiwanej wiedzy,
jest Internet. Bior¹c pod uwagê stale wzrastaj¹cy stopieñ informatyzacji
kraju zaczyna on odgrywaæ rolê podstawowego medium informacyjnego. W marcu 2008 roku liczba u¿ytkowników Internetu na wiecie, wg
specjalistycznego serwisu World Internet Stats siêgnê³a 1 407 mln osób
[4], w Polsce liczbê tê firma Gemius szacuje na ok. 14,6 mln osób [5].
Równoczenie ze wzrostem liczby u¿ytkowników, ronie liczba umieszczonych tam informacji, przyk³adowo: wpisanie w najpopularniejszej
obecnie wyszukiwarce internetowej Google has³a „ha³as” powoduje
wywietlenie ok. 1 860 000 pozycji.
Informacje umieszczone na stronach internetowych maj¹ wiele zalet
w porównaniu do ich tradycyjnych odpowiedników: mog¹ docieraæ do
wielu miejsc w kraju jednoczenie, s¹ dostêpne przez ca³¹ dobê, mo¿na
³atwo je odnaleæ korzystaj¹c z wyszukiwarek internetowych, a ponadto
mog¹ byæ szybko i na bie¿¹co aktualizowane. Ma to du¿e znaczenie,
szczególnie w przypadku zmieniaj¹cych siê stale i aktualizowanych
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy przepisów prawa dotycz¹cych
bezpieczeñstwa i higieny pracy. Efektywne wykorzystanie Internetu
wi¹¿e siê z dwoma podstawowymi problemami: iloci¹ i jakoci¹ prezentowanych w nim informacji. Przeprowadzona analiza dostêpnych
w Internecie róde³ wiedzy dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny
pracy, ze szczególnym uwzglêdnieniem informacji dotycz¹cych ha³asu
i drgañ, wykaza³a, ¿e wiedza ta jest w znacznym stopniu rozproszona.
Czêsto zdarza siê, ¿e nie s¹ znane autor lub ród³o prezentowanych
informacji lub prezentowane informacje zawieraj¹ b³êdy merytoryczne.
Wiêkszoæ wyników wyszukiwania, uzyskanych w odpowiedzi na zapytanie „redukcja ha³asu” nie zawiera merytorycznej informacji na ten
temat, lecz dotyczy komercyjnych przedsiêwziêæ, np. firm opracowuj¹cych zabezpieczenia przed ha³asem lub prowadz¹cych szkolenia bhp.
W przypadku ha³asu mo¿liwe jest odszukanie informacji na wiêkszoæ
istotnych tematów zwi¹zanych z tym czynnikiem rodowiska pracy,
istniej¹ równie¿ witryny zawieraj¹ce kompleksowe opracowania naj-
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Rozproszenie wiedzy istniej¹cej w Internecie oraz niska jakoæ
prezentowanych informacji powoduje, ¿e pracodawcy i s³u¿by bhp,
korzystaj¹cy z Internetu jako ród³a wiedzy, maj¹ ograniczone mo¿liwoci
opracowania kompleksowych dzia³añ ukierunkowanych na zmniejszenie
skutków zagro¿enia ha³asem i drganiami mechanicznymi. Aby poprawiæ
tê sytuacjê i wyjæ naprzeciw zapotrzebowaniom osób odpowiedzialnych
za bezpieczeñstwo i higienê pracy w przedsiêbiorstwach, opracowano
w CIOP-PIB jednolity „System wspomagania profilaktyki zagro¿eñ ha³asem i drganiami mechanicznymi w rodowisku pracy” [3, 6, 7].
Do budowy systemu wykorzystano serwis internetowy (http://
www.serwis.wypadek.pl), w którym zamieszczono jednolity zestaw
materia³ów merytorycznych i programów komputerowych z uwzglêdnieniem podzia³u na czynniki szkodliwe (ha³as i drgania mechaniczne).
W serwisie tym umieszczono:
• bazy danych dotycz¹ce przepisów, metod i rozwi¹zañ praktycznych
ograniczania ryzyka zawodowego w rodowisku pracy
• komputerowe narzêdzia wspomagaj¹ce ocenê ryzyka zawodowego
w rodowisku pracy

• poradniki dotycz¹ce wspomagania profilaktyki zagro¿eñ wibroakustycznych w rodowisku pracy, ukierunkowane na wybrane dzia³y
gospodarki o wysokim ryzyku zawodowym.
Prezentowane w serwisie materia³y opracowano w taki sposób, ¿e
mo¿liwe jest korzystanie z nich przez Internet bezporednio na komputerach u¿ytkowników bez koniecznoci skomplikowanej i uci¹¿liwej
instalacji. Podlegaj¹ one sta³ej aktualizacji. Opracowuj¹c zawartoæ
serwisu wziêto równie¿ pod uwagê potrzeby jego przysz³ych u¿ytkowników. W tym celu przeprowadzona zosta³a ankieta, której wyniki
przedstawiono na rys. 1. Najwiêksze oczekiwania ankietowanych zwi¹zane by³y z opracowaniami opisuj¹cymi metody ograniczania ha³asu
i drgañ mechanicznych oraz narzêdziami wspomagaj¹cymi ocenê ryzyka
zawodowego.
Opracowany serwis oparty jest na dynamicznie generowanych
stronach z wykorzystaniem informacji umieszczonych w bazach danych.
Oprogramowanie realizuj¹ce serwis napisano w jêzyku PHP, natomiast
prezentowane w nim informacje merytoryczne umieszczono w bazach
danych zgodnych ze standardem SQL. Takie podejcie do tworzenia
stron serwisu umo¿liwia ³atwe i sta³e aktualizowanie informacji zawartych w serwisie przez wybranych u¿ytkowników – administratorów, jak
równie¿ interaktywne konfigurowanie zawartoci serwisu przez jego
u¿ytkownika. Konfigurowanie zawartoci stron serwisu przez u¿ytkownika sprowadza siê do okrelenia wybranego czynnika szkodliwego
rodowiska pracy (ha³asu, drgañ mechanicznych) i/lub dzia³u gospodarki
narodowej (budownictwo, górnictwo, hutnictwo, transport, rolnictwo,
ochrona zdrowia), których bêd¹ dotyczyæ informacje wywietlane na
stronach serwisu.
Na rys. 2. przedstawiono widok strony g³ównej serwisu. Wybór czynnika szkodliwego (na rys. 2. oznaczony cyfr¹ 1) lub dzia³u gospodarki
narodowej (rys. 2. – 2.) dokonywany jest za pomoc¹ rozwijanego menu
(list wyboru) w prawej górnej czêci okna serwisu. Kontakt z autorami
serwisu za pomoc¹ poczty elektronicznej umo¿liwiaj¹ dwa odsy³acze
(rys. 2. – 4.): widoczny stale u góry strony oraz umieszczony na stronie
g³ównej i podstronach.

Rys. 1. Odpowiedzi ankietowanych na pytania dotycz¹ce zakresu zainteresowañ
i oczekiwañ odnonie do zawartoci opracowywanego serwisu
Fig. 1. Answers to questions from surveyees on to the scope of interest and expectations related to webpage’s content

Rys. 2. Strona g³ówna serwisu i jej elementy
Fig. 2. Main page and its components

wa¿niejszych zagadnieñ z tego zakresu. Niestety, niewiele jest narzêdzi
przydatnych do oceny ryzyka zawodowego wynikaj¹cego z zagro¿eñ
ponadnormatywnym ha³asem oraz narzêdzi wspomagaj¹cych inne
dzia³ania maj¹ce na celu ograniczanie nara¿enia na ten czynnik. Niekiedy
informacje te s¹ równie¿ ma³o przydatne, szczególnie z punktu widzenia
ma³ych i rednich przedsiêbiorców, które potrzebuj¹ najczêciej cile
okrelonej informacji profilowanej pod k¹tem bran¿y, w której dzia³aj¹.
Znacznie gorzej jest z informacjami dotycz¹cymi drgañ mechanicznych.
W sieci istniej¹ jedynie szcz¹tkowe, encyklopedyczne informacje na
ten temat lub bardzo szczegó³owe opracowania naukowe, których nie
mo¿na ³atwo przekszta³ciæ i wykorzystaæ jako wskazówki praktyczne,
poszukiwane najczêciej przez przedsiêbiorców.

Serwis internetowy wspomagaj¹cy profilaktykê
zagro¿eñ wibroakustycznych
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Istotnym elementem u³atwiaj¹cym nawigacjê po serwisie jest tzw.
mapa serwisu (rys. 2 – 3.). Opcja ta polega na umieszczeniu wszystkich
odnoników na jednej stronie, w hierarchicznej strukturze odpowiadaj¹cej logicznej strukturze serwisu. Nale¿y przy tym jednak pamiêtaæ, ¿e
ze wzglêdu na przyjêt¹ koncepcjê dynamicznego generowania stron,
w zale¿noci od wybranych opcji wyboru czynników szkodliwych
i dzia³ów gospodarki, te same odnoniki mog¹ pokazywaæ inny zestaw
informacji. Na g³ównej stronie serwisu umieszczono równie¿ odnonik
do ankiety internetowej, za pomoc¹ której u¿ytkownicy serwisu mog¹
oceniæ jego zawartoæ (rys. 2. – 5.). Informacje uzyskiwane z ej ankiety
wykorzystywane s¹ podczas aktualizacji serwisu, wprowadzania poprawek czy modyfikacji zawartoci serwisu. Równie¿ na stronie g³ównej
serwisu (rys. 2.) oraz na stronach g³ównych dzia³ów w dolnej czêci okna
wywietlana jest krótka lista z informacjami o najnowszych aktualizacjach
w serwisie („Warto zobaczyæ”). Lista ta generowana jest dynamicznie,
a jej zawartoæ dostosowywana do tematyki danego dzia³u. Na przyk³ad
na stronie g³ównej wywietlane s¹ informacje dotycz¹ce ca³ej zawartoci
serwisu, a na stronie „Prawo” tylko ostatnio dodane akty prawne.
W celu zwiêkszenia przystêpnoci opracowane materia³y podzielono
na funkcjonalne dzia³y: „Biblioteka”, „Narzêdzia” i „Forum wymiany
wiedzy”, w których umieszczono pogrupowane dane. Opracowane
programy i poradniki stanowi¹ jednolit¹ ca³oæ, umo¿liwiaj¹c¹ zak³adom, pracodawcom i s³u¿bom bhp podjêcie kompleksowych dzia³añ
ukierunkowanych na poprawê warunków pracy.
Dzia³ „Biblioteka”, czyli dzia³ zawieraj¹cy informacje merytoryczne
dotycz¹ce czynników szkodliwych w rodowisku pracy, jest najobszerniejszym dzia³em serwisu wspomagaj¹cego profilaktykê zagro¿eñ
wibroakustycznych. Materia³y prezentowane w tym dziale podzielono
na osiem sekcji tematycznych: „Poradniki”, „Materia³y szkoleniowe
i prezentacje”, „S³owniczek”, „Ksi¹¿ki”, „Ciekawe artyku³y”, „Metody
i rozwi¹zania” oraz „Prawo”.
W sekcji „Poradniki” umieszczono poradniki wspomagaj¹ce profilaktykê zagro¿eñ wibroakustycznych. Ka¿dy poradnik podzielony
jest na siedem niezale¿nych rozdzia³ów zawieraj¹cych informacje na
tematy: stanu zagro¿enia czynnikiem w rodowisku pracy, oddzia³ywania
czynnika na organizm cz³owieka, podstawowych pojêæ i parametrów
odnosz¹cych siê do czynnika, wartoci dopuszczalnych wielkoci opisuj¹cych czynnik, obowi¹zków pracodawcy zwi¹zanych z wystêpowaniem
czynnika, oceny ryzyka zawodowego zwi¹zanego z czynnikiem oraz
ograniczania tego ryzyka.
W sekcji „Materia³y szkoleniowe i prezentacje” umieszczono materia³y
szkoleniowe i prezentacje dotycz¹ce zagadnieñ zwi¹zanych z zagro¿eniem ha³asem i drganiami mechanicznymi w wybranych dzia³ach
gospodarki narodowej. Materia³y te w formie dokumentów w formacie
PDF oraz w formie prezentacji w programie PowerPoint w formacie .pps
przeznaczone s¹ do pobrania i wykorzystania jako pomoce dydaktyczne
podczas szkoleñ i kursów.
Sekcja „S³owniczek” zawiera internetowy s³ownik pojêæ zwi¹zanych
z ha³asem i drganiami mechanicznymi, umo¿liwiaj¹cy u¿ytkownikowi odnalezienie definicji oraz krótkich objanieñ pojêæ i terminów dotycz¹cych
drgañ mechanicznych oraz ha³asu. Zdefiniowane pojêcia uszeregowane
s¹ alfabetycznie. Ka¿de z nich opatrzone jest krótk¹ definicj¹ b¹d – jeli

jest to wymagane – szerszym opisem na oddzielnej stronie lub odnonikiem do innych stron serwisu zawieraj¹cych dodatkowe, u¿yteczne
informacje. Przy ka¿dej definicji podane jest ród³o, z którego definicja
ta pochodzi. G³ównym ród³em prezentowanych definicji s¹ polskie
normy oraz ustawy i rozporz¹dzenia. Zakres wiedzy prezentowany w tej
sekcji obejmuje definicje podstawowych, czêsto u¿ywanych terminów
i okreleñ, np. „decybel” czy „drgania mechaniczne” oraz definicje innych,
rzadziej u¿ywanych terminów i pojêæ stosowanych w odniesieniu do
zagadnieñ zwi¹zanych z ha³asem i drganiami mechanicznymi.
W sekcjach „Ciekawe artyku³y” i „Ksi¹¿ki” przedstawiono przegl¹d
literatury dotycz¹cej ha³asu i drgañ mechanicznych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem zagadnieñ dotycz¹cych oceny ryzyka zawodowego
i profilaktyki. W sekcji „Ciekawe artyku³y” umieszczono wykaz interesuj¹cych artyku³ów opublikowanych w czasopismach. W przypadku ka¿dego
artyku³u podano nazwisko autora, tytu³ publikacji, nazwê czasopisma,
jego numer oraz dane wydawcy. W sekcji „Ksi¹¿ki” przedstawiono wykaz
ciekawych ksi¹¿ek poruszaj¹cych zagadnienia dotycz¹ce ha³asu i drgañ
mechanicznych. Mo¿liwe jest wywietlenie danych szczegó³owych
dotycz¹cych ka¿dej pozycji, zawieraj¹cych spis treci, fotografiê ok³adki
oraz dane wydawnicze.
Sekcja „Metody i rozwi¹zania” gromadzi wykaz artyku³ów zawieraj¹cych opisy przyk³adowych rozwi¹zañ praktycznych, pozwalaj¹cych
na obni¿enie ryzyka zawodowego zwi¹zanego z zagro¿eniami ha³asem
i drganiami mechanicznymi.
W sekcji „Prawo”, dotycz¹cej uregulowañ prawnych, zawarto wykazy
opublikowanych polskich aktów prawnych, dyrektyw europejskich oraz
polskich norm. Baza ustaw i rozporz¹dzeñ u³atwia dotarcie do pe³nej
treci dowolnego aktu prawnego opublikowanego w Dzienniku Ustaw
i dotycz¹cego ha³asu lub drgañ, a tak¿e umo¿liwia uzyskanie dodatkowych informacji o wybranym akcie prawnym, np. o dacie wydania czy
przepisach zmieniaj¹cych. Z pewnoci¹ bardzo pomocny jest wykaz norm
polskich oraz pe³nych tekstów dyrektyw europejskich dotycz¹cych ha³asu
i drgañ mechanicznych. Ca³a sekcja „Prawo”, ze wzglêdu na bardzo
szybk¹ dezaktualizacjê tego typu wiedzy, ma – zgodnie z za³o¿eniami
– czêciowo charakter portalu, tzn. znajduj¹ siê tu odnoniki do witryn
z treciami odpowiednich aktów prawnych.
W dziale „Narzêdzia” umieszczono programy wspomagaj¹ce
dzia³ania profilaktyczne zwi¹zane z nara¿eniem na ha³as i drgania
mechaniczne w rodowisku pracy. W sk³ad tego dzia³u wchodz¹ miêdzy
innymi narzêdzia wspomagaj¹ce ocenê ryzyka zawodowego zwi¹zanego
z ha³asem i drganiami, umo¿liwiaj¹ce dobór ochronników s³uchu, pozwalaj¹ce na wyznaczanie poziomu ekspozycji na ha³as lub ekspozycji

Rys. 3. Widok fragmentu okna programu do oceny i prognozowania ryzyka zawodowego zwi¹zanego z zagro¿eniem ha³asem
Fig. 3. Part of the evaluation and professional risk related to dangerous noise prediction program’s window vista

Rys. 4. Widok fragmentu okna programu do oceny i prognozowania ryzyka zawodowego zwi¹zanego z zagro¿eniem ha³asem
Fig. 4. Part of the evaluation and professional risk related to dangerous noise prediction program’s window vista
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na drgania mechaniczne, umo¿liwiaj¹ce sumowanie poziomów cinienia
akustycznego (w decybelach) lub wyliczanie sumy wektorowej, czy te¿
oprogramowanie szacuj¹ce rozk³ad poziomów ha³asu w przestrzeni
dwuwymiarowej.
Program do oceny ryzyka zawodowego zwi¹zanego z zagro¿eniem
ha³asem (rys. 3.) pozwala oceniæ ryzyko zawodowe zwi¹zane z tym czynnikiem. Ponadto program pozwala na oszacowanie ryzyka zawodowego
po przeprowadzeniu dzia³añ profilaktycznych zmierzaj¹cych do ograniczenia zagro¿enia ha³asem. Ocena ryzyka zawodowego wykonywana
jest na podstawie zmierzonych na stanowisku pracy wartoci wielkoci
charakteryzuj¹cych ha³as w rodowisku pracy, czyli: poziomu ekspozycji
na ha³as odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy (LEX,8h), maksymalnego poziomu dwiêku A(LAmax), szczytowego poziomu dwiêku C (LCpeak).
Podczas oceny brana pod uwagê jest równie¿ przynale¿noæ pracownika
do grupy szczególnego ryzyka. Po wydaniu polecenia „Oblicz” program
wyznacza poziom ryzyka zawodowego ze wzglêdu na ha³as.
Zale¿nie od uzyskanego wyniku (poziomu ryzyka) program informuje
o potrzebie podjêcia dzia³añ ograniczaj¹cych ha³as. Odpowiednim kolorem wskazuje tak¿e, który z wprowadzonych parametrów jest przyczyn¹
zwiêkszonego ryzyka zawodowego. W dalszej kolejnoci program pozwala na oszacowania ryzyka zawodowego uzyskanego w wyniku podjêcia planowanych dzia³añ profilaktycznych (rys. 4.). Program szacuje,
jakie ryzyko bêdzie na danym stanowisku pracy po zastosowaniu jednego
z typowych – technicznych lub organizacyjnych sposobów ograniczania
ekspozycji na ha³as. Dostêpne rodki techniczne to:
• obudowy dwiekoch³onno-izolacyjne otwarte i zamkniête
• ekrany akustyczne
• kabiny dwiêkoizolacyjne.
U¿ytkownik programu powinien jednak zdawaæ sobie sprawê z tego,
¿e szacowanie to mo¿e byæ obarczone znacznym b³êdem, gdy¿ w odniesieniu do przewidywanych rodków technicznych przyjêto typowe,
najczêciej uzyskiwane wartoci redukcji ha³asu (np. przyjêto, ¿e ekran
akustyczny umo¿liwia zredukowanie ha³asu o ok. 6 dB).
Obok rodków technicznych przewidziano mo¿liwoæ zastosowania
rodków organizacyjnych:
• skrócenia czasu ekspozycji na ha³as
• rotacji pracowników na stanowiskach pracy.
Zmniejszenie ekspozycji na ha³as nie musi oznaczaæ koniecznoci
skrócenia czasu pracy, lecz mo¿e byæ realizowane równie¿ przez przeniesienie pracownika na stanowisko pracy, przy którym nie wystêpuje
ha³as. Przez rotacjê nale¿y rozumieæ okresow¹ wymianê pracowników
pomiêdzy stanowiskami o ró¿nych poziomach ha³asu, w ramach jednego
okresu obliczeniowego (np. jednego dnia pracy).
Po wprowadzeniu wymaganych danych i wydaniu polecenia „Oblicz”
program wyznaczy prognozowane ryzyko po zastosowaniu dzia³añ
profilaktycznych. W razie osi¹gniêcia niezadowalaj¹cego efektu koñcowego, mo¿liwe jest powtarzanie procesu wyboru rodków ochrony
dowoln¹ iloæ razy.
W przypadku, gdy zastosowanie ochron zbiorowych przed ha³asem lub dzia³añ organizacyjnych nie zmniejszy ryzyka do poziomu
akceptowalnego, nale¿y zastosowaæ rodki ochrony indywidualnej.
Dobór ochronników s³uchu do ha³asu panuj¹cego na stanowisku pracy
umo¿liwia program „Dobór ochronników”. W bazie tego programu
umieszczono parametry akustyczne najpopularniejszych na rynku
ochronników.
Do oceny zagro¿enia ha³asem pomocne mog¹ byæ umieszczone
w serwisie programy s³u¿¹ce do wyznaczania poziomów ekspozycji na
ha³as ustalony i nieustalony. Pierwszy z programów pozwala na wyznaczenie poziomu ekspozycji na ha³as odniesionego do 8-godzinnego
dnia pracy w zale¿noci od równowa¿nego poziomu dwiêku A i czasu
ekspozycji (rys. 5.). Jednoczenie w programie dokonywane jest oszacowanie ryzyka zawodowego zwi¹zanego z zagro¿eniami ha³asem

z uwzglêdnieniem przynale¿noci pracownika do grupy szczególnego
ryzyka (m³odocianych i kobiet w ci¹¿y).
Drugi z programów (rys. 6.) umo¿liwia wyznaczenie poziomu ekspozycji na ha³as odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy dla ha³asu
nieustalonego w zale¿noci od wyznaczonych w odniesieniu do kolejnych
godzin dnia pracy równowa¿nych poziomów dwiêku A.
Kolejny z dostêpnych w dziale „Narzêdzia” programów – „Sumowanie poziomów cinienia akustycznego” – umo¿liwia wyznaczenie
wypadkowego poziomu cinienia szeciu róde³ ha³asu, dla których
znane s¹ poziomy emitowanego ha³asu (rys. 7. – str. 22.). ród³a ha³asu
oznaczone s¹ cyframi od 1 do 6, a wartoæ poziomu cinienia akustycznego obrazowana jest przez wysokoæ danego s³upka oraz podawana
nad nim w postaci liczbowej. Sumaryczny poziom reprezentuje s³upek
czerwony umieszczony z prawej czêci okna programu, oznaczony
etykiet¹ „suma”.
Program do oceny ryzyka zawodowego zwi¹zanego z zagro¿eniami
drganiami mechanicznymi pozwala oceniæ ryzyko zawodowe zwi¹zane
z tym czynnikiem. Ocena ryzyka zawodowego przeprowadzana jest na
podstawie uzyskanych z pomiarów i wyznaczonych: ca³kowitego czasu
ekspozycji (tc), czasu wykonywania najkrótszej czynnoci (ti), ekspozycji na drgania miejscowe (A(8)) i ogólne (Al(8)), sumy wektorowej
skutecznych, wa¿onych przyspieszeñ drgañ (ahv, 30min,max), skutecznej,
wa¿onej wartoci przyspieszenia drgañ, zmierzonej w kierunku l.
(aw,30min,max). Po wydaniu polecenia „Oblicz” program wyznacza poziom
ryzyka zawodowego.

Rys. 5. Widok okna programu do wyznaczania poziomu ekspozycji na ha³as ustalony
Fig. 5. Determination of exposition level to fixed noise program’s window vista

Rys. 6. Widok okna programu do wyznaczania poziomu ekspozycji na ha³as nieustalony
Fig. 6. Determination of exposition level to non-fixed noise program’s window vista
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Rys. 7. Widok okna programu do sumowania poziomów cinienia akustycznego
Fig. 7. Acoustic pressure levels summarising program’s window vista

wp³ywu rozmieszczenia róde³ ha³asu i innych obiektów na poziom
cinienia akustycznego ha³asu w przestrzeni wokó³ tych róde³.
W dziale „Narzêdzia” umieszczono tak¿e wersje demonstracyjne
opracowanych w CIOP-PIB programów dotycz¹cych niezwykle wa¿nych
aspektów profilaktyki zagro¿enia ha³asem. Program IMPOS s³u¿y do
doboru ochronników s³uchu pod wzglêdem ochrony przed ha³asem
impulsowym. Dobór ochronników s³uchu za pomoc¹ tego programu
realizowany jest na podstawie informacji o krytycznej wartoci szczytowego poziomu dwiêku C i informacji o rodzaju wystêpuj¹cych impulsów
ha³asu (impulsy nisko- lub wysokoczêstotliwociowe oraz impulsy udarowe). Program wybiera z bazy danych te ochronniki, które zmniejszaj¹
wartoæ szczytowego poziomu dwiêku C do wartoci mniejszej ni¿
wartoæ krytyczna. Algorytm zawarty w programie opracowany zosta³
na podstawie wyników badañ t³umienia ha³asów impulsowych przez 23
nauszniki przeciwha³asowe.
Kolejnym dzia³em serwisu jest „Forum wymiany wiedzy”. Forum jest
form¹ grupy dyskusyjnej, która s³u¿y do wymiany informacji przy u¿yciu
przegl¹darki internetowej. Funkcjonuje ono dziêki aktywnoci u¿ytkowników forum polegaj¹cej na wolnej wymianie pogl¹dów na wybrany
temat, np. bhp, a jedynym ograniczeniem jest przestrzeganie ogólnych
zasad obowi¹zuj¹cych na danym forum dyskusyjnym.

Podsumowanie

Rys. 8. Widok okna programu do wyznaczania ekspozycji na drgania miejscowe
Fig. 8. Determination of exposition to periodic vibration program’s window vista

Zale¿nie od uzyskanego wyniku (poziomu ryzyka) program informuje
o potrzebie podjêcia dzia³añ ograniczaj¹cych ryzyko. Odpowiednim
kolorem wskazuje tak¿e, który z wprowadzonych parametrów jest
przyczyn¹ zwiêkszonego ryzyka zawodowego.
Do oceny zagro¿eñ drganiami mechanicznymi mo¿liwe jest wykorzystanie programów s³u¿¹cych do wyznaczania ekspozycji na drgania
miejscowe i ogólne. Program, którego okno przedstawiono na rys. 8.,
pomaga w wyznaczeniu 8-godzinnej (dziennej) ekspozycji na drgania
dzia³aj¹ce na koñczyny górne A(8) podczas jednej czynnoci trwaj¹cej
d³u¿ej ni¿ 30 min. Jednoczenie w programie wykonywane jest oszacowanie ryzyka zawodowego zwi¹zanego z zagro¿eniami drganiami
miejscowymi z uwzglêdnieniem przynale¿noci pracownika do grupy
szczególnego ryzyka. Dzienna ekspozycja obliczana jest na podstawie
wartoci sumy wektorowej skutecznych, wa¿onych przyspieszeñ drgañ
ahv (wysokoæ s³upka) i czasu nara¿enia t (szerokoæ s³upka).
W podobny sposób dzia³a równie¿ zamieszczony w serwisie program
umo¿liwiaj¹cy wyznaczenie ekspozycji na drgania o dzia³aniu ogólnym.
Istotnym uzupe³nieniem narzêdzi wspomagaj¹cych profilaktykê
nara¿enia na drgania mechaniczne jest program u³atwiaj¹cy wyznaczenie
sumy wektorowej skutecznych wa¿onych przyspieszeñ drgañ.
Pewn¹ pomoc¹ w dzia³aniach profilaktycznych dotycz¹cych zagro¿enia ha³asem mo¿e byæ zamieszczony w dziale narzêdzi program
„Rozk³ad poziomu ha³asu w obszarze dwuwymiarowym” umo¿liwiaj¹cy
wizualizacjê rozk³adu poziomu ha³asu emitowanego bezporednio przez
ród³a umieszczone nad powierzchni¹ odbijaj¹c¹. Okno programu
zawiera pole, w którym mo¿na umieszczaæ ród³a ha³asu, wprowadzaæ
elementy zagospodarowania wnêtrza i obserwowaæ rozk³ad poziomu
ha³asu w przestrzeni. Dziêki temu mo¿liwe jest szacunkowe okrelenie
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Profilaktyka zagro¿eñ wibroakustycznych jest konieczna ze wzglêdu
na powszechne wystêpowanie ha³asu i drgañ mechanicznych w rodowisku pracy. Wród wielu form wspierania profilaktyki bardzo istotn¹
rolê spe³niaj¹ ród³a internetowe. Serwis CIOP-PIB jest pomocnym
narzêdziem wspomagaj¹cym profilaktykê zagro¿eñ wibroakustycznych
w rodowisku pracy. Zawartoæ serwisu poddana by³a ocenie jego potencjalnych u¿ytkowników przez badania ankietowe w grupie 52 osób,
wród których 61% stanowili pracownicy s³u¿by bhp, 23% przedsiêbiorcy
prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹, 16% osoby zainteresowane tematyk¹ drgañ i ha³asu (pracownicy eksponowani na ha³as lub drgania, studenci, pracownicy naukowi zajmuj¹cy siê tematyk¹ drgañ mechanicznych
i ha³asu). Wyniki ankiety wskazuj¹ na celowoæ opracowania takiego
serwisu oraz na prawid³owe okrelenie jego zakresu merytorycznego.
Opracowany serwis zosta³ umieszczony pod adresem http://www.
serwis.wypadek.pl i jest kierowany zarówno do pracodawców i s³u¿by
bhp, jak i do pracowników pragn¹cych poszerzyæ swoj¹ wiedzê na temat:
ha³asu i drgañ mechanicznych, mo¿liwych skutków oddzia³ywania tych
czynników na organizm ludzki i sposobów ich ograniczania.
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