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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF PROFESSIONAL
NOISE, WITH WORKERS HEALTH IMPLICATIONS
This paper presents measurement results of noise level emitted by a
lathe and effects of noise on health worker. It was noted that in some
circumstances the maximum allowable is exceeded which requires the use of
means of protection.
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1. Introducere
În construcţia de maşini-unelte, principalele deziderate sunt
creşterea vitezei de aşchiere şi a rezistenţei la uzură. Problema care
apare în aceste condiţii este faptul că în funcţionarea lor, maşinileunelte antrenează fenomene dinamice de contact, de tipul frecărilor,
ciocnirilor şi şocurilor ce apar în cuplele cinematice, în mecanismele şi
motoarele de acţionare ale lanţurilor cinematice. Acestea duc la
producerea unor vibraţii într-un domeniu larg de frecvenţe.
Aceste vibraţii se transmit prin intermediul organelor,
carcaselor sau direct mediului înconjurător, dezvoltându-se în jurul
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maşinii-unelte un câmp acustic complex [2]. Astfel, zgomotul a devenit
un indicator caracteristic pentru aprecierea calităţii maşinilor-unelte.
Deasemenea, provocarea actuală la nivel mondial adresată
sistemelor de asigurare a protecţiei muncii este de a reduce riscurile
pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, prin îmbunătăţirea mediului
de lucru. Fiind un important factor de creştere economică, asigurarea
securităţii şi sănătăţii în muncă a tuturor lucrătorilor reprezintă o cerinţă
de egală importanţă şi în deplină concordanţă cu obiectivele orientate
spre profit şi calitate ale unităţilor economice.
Zgomotele produc boli profesionale ireversibile pentru muncitori
supuşi acţiunii de lungă durată a poluantului sonor. Pornind de la
cunoaşterea valorii diverselor niveluri de zgomot radiat de maşinileunelte şi de la limitele admisibile ale acestora, se pot stabili mijloacele
de protecţie necesare astfel încât să nu fie periclitată sănătatea
oamenilor [3].
2. Efectele zgomotului profesional
Cunoaşterea condiţiilor de muncă este necesară pentru a
putea evidenţia şi aprecia noxele profesionale şi influenţa pe care o pot
avea asupra sănătăţii salariaţilor în cadrul exercitării unei profesiuni.
Conform [3], în tabelul 1 sunt prezentate efectelor negative ale
expunerii la diverse niveluri de zgomot.
În cazul deficienţelor auditive, cauza principală, determinantă,
este reprezentat de zgomotul cu intensitate mai mare de 87 dB (A), iar
pentru persoanele cu hipersensibilitate, peste 85 dB (A) [1].
Nivel de
zgomot
[dB]
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Tabelul 1

Efecte
Prag auditiv greu de determinat din punct de vedere tehnic
Prag auditiv ce se poate măsura; nu influenţează sănătatea
Posibile tulburări ale somnului
Reducerea capacităţii de concentrare
Conversaţia normală necesită vorbire cu voce tare
Tulburări vegetative şi scăderea capacităţii de muncă
Tulburări vegetative mai grave în cazul expunerii îndelungate
Expunerea prelungită nu mai este suportabilă
Este necesară o protecţie auditivă
Apariţia afecţiunilor
Pragul durerii
Afecţiuni fizice
Lezare acută, ireversibilă şi în cazul unei expuneri de scurtă durată

3. Determinări experimentale
3.1. Procedeul de măsurare
Determinările experimentale ale parametrilor de zgomot s-au
realizat conform [4], pe un strung SN 400 situat într-o hală de
dimensiuni 16x35x6 m. Semnalul sonor s-a preluat cu ajutorul
microfonului tip 4189, produs de Bruel&Kjaer, iar nivelul de zgomot la 1
metru de sursa sonoră s-a măsurat cu sonometrul RION NL-15.
Turaţia arborelui de ieşire a fost verificată utilizând tahometrul
PLT200, iar pentru prelucrarea datelor experimentale s-a folosit
software-ul Fastview VA-11011.
Măsurătorile s-au efectuat în următoarele condiţii:
- temperatura mediului ambiant de 23 ºC,
- regim de lucru: mers în gol şi în sarcină,
- turaţiile arborelui de ieşire, n,: 96, 185, 600, 1500 rot/min,
- valori de avans, s: 0,10, 0,24, 0,48 şi 1,2 mm/rot,
- adâncimea de aşchiere, t: 1 mm,
- materialul semifabricatului: OLC 45,
- diametrul semifabricatului: 40 mm.
Pentru a estima deteriorarea auzului şi riscul de handicap
auditiv ca rezultat al expunerii la zgomot a fost necesară determinarea
experimentală a nivelului de expunere echivalent continuu, ponderat A,
normalizat la o zi de lucru nominală de 8 ore, LAech,8h,.
Poziţiile măsurătorilor (figura 1) şi durata lor au fost alese astfel
încât să reprezinte expunerea la zgomot suportată în timpul unei zile
tipice de către populaţia supusă riscului.
3.2 Rezultatele
măsurătorilor

Fig.1 Determinări experimentale ale nivelului
de zgomot emis de un strung SN 400

Rezultatele măsurătorilor
nivelului
de
zgomot
echivalent
continuu,
LAech,8h, în funcţie de
turaţia arborelui de ieşire,
sunt
centralizate
în
tabelele următoare astfel:
tabelul 2 conţine valori ale
nivelului de zgomot, în
regim de mers în gol a
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strungului, iar tabelul 3 valori ale nivelului de zgomot, în regim de mers
în sarcină. Deasemenea, în figurile 2 şi 3 sunt prezentate graficele de
variaţie a zgomotului pentrucele două situaţii.
Deasemenea, s-a măsurat nivelul zgomotului de fond.
Deoarece valoarea acestuia de 64,7 dB(A) este cu mai mult de 10 dB
mai mică decât nivelul zgomotului determinat în timpul funcţionării
strungului, această valoare nu este luată în considerare.
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.

Nr.
crt.

Turaţie
[rot/min]

1.
2.
3.
4.

96
185
600
1500

Turaţie
[rot/min]
96
185
600
1500

s = 0,10
[mm/rot]
74,9
75,2
84,4
89,4

Tabelul 2
Nivel zgomot,
[dB(A)]
74
75,8
85,4
89

Nivel zgomot
[dB(A)]
s = 0,24
s = 0,48
[mm/rot] [mm/rot]
69,8
77,2
74,2
76
84,8
85,6
89,8
89,9

Tabelul 3
s = 1,20
[mm/rot]
75,9
75,9
84,8
88,9

Fig. 2 Variaţia nivelului de zgomot la mers în gol a SN 400
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Fig. 3 Variaţia nivelului de zgomot,
la mers în sarcină a CN 400

3.3 Interpretarea rezultatelor măsurătorilor
În urma analizei rezultatelor măsurătorilor se pot concluziona
următoarele:
- parametrul care influenţează semnificativ nivelul de zgomot
măsurat este turaţia arborelui: valoarea zgomotului este
proporţională cu valoarea turaţiei;
- nivelul zgomotului măsurat variază în funcţie de valoarea
avansului sculei aşchietoare: nivelul zgomotului este mai mare
pentru valoarea avansului sculei aşchietoare de 0,48 mm/rot;
- la mers în sarcină, turaţii mai mici, valoarea nivelului de zgomot
este cu aproximativ 2 dB mai mare decât la regimul de mers în
gol.
4. Concluzii
Determinările experimentale ale nivelului de zgomot emis de un
strung SN 400 au avut ca rezultat cunoaşterea condiţiilor de muncă
specifice unui mediu industrial. Pe baza acestor informaţii s-a putut
aprecia nivelul de poluare sonoră şi s-a pus în evidenţă influenţa pe
care o poate avea asupra sănătăţii angajaţilor în cadrul exercitării
profesiunii. Astfel, s-a ajuns la următoarele concluzii:
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■ chiar şi la mers în gol, nivelul de zgomot emis strung depăşeşte
valoarea de 74 dB (în funcţie de turaţia arborelui de ieşire), valoare
care poate afecta sănătatea operatorului;
■ deoarece, pentru turaţii mai mari de 185 rot/min, pragul de 80 dB
este depăşit, angajatorul are obligaţia să asigure muncitorilor mijloace
de protecţie adecvate;
■ în cazul funcţionării la turaţii mai mari de 600 rot/min, se
depăşeşte pragul critic de 85 dB (A) caracteristic apariţiei deficienţelor
auditive;
■ efectele posibile ale zgomotului emis de strung sunt: tulburări ale
somnului, reducerea capacităţii de concentrare, scăderea capacităţii de
muncă, tulburări vegetative şi apariţia deficienţelor auditive.
NOTĂ: Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul
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