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1.1. Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne 

 Pole elektromagnetyczne to pewien stan przestrzeni charakteryzujący się tym, że 

jeżeli w jakimkolwiek jej punkcie znajduje się ładunek elektryczny lub inny obiekt fizyczny 

o właściwościach elektrycznych względnie magnetycznych to na ten obiekt działa okreś lona 

siła. Pole elektromagnetyczne składa się z pola elektrycznego i pola magnetycznego.  

 Rozchodzące się w ośrodku materialnym np. powietrzu zaburzenia, wywołane 

zmianami rozkładu ładunków elektrycznych nazywamy falami elektromagnetycznymi. 

Promieniowaniem elektromagnetycznym PEM nazywamy zjawisko wysyłania fal  

elektromagnetycznych.PEM niejonizujące wyróżniamy ze względu na długość i 

częstotliwość fal. 

 Promieniowanie niejonizujące dzieli się na zakresy:  

• promieniowanie ultrafioletowe, 

• promieniowanie widzialne, 

• promieniowanie podczerwone, 

• promieniowanie mikrofalowe, 

• fale radiowe, 

• bardzo niskie i skrajnie niskie częstotliwości. 

 

1.2 Źródła PEM i ich znaczenie 

Wyróżniamy dwa podstawowe źródła promieniowania elektromagnetycznego:  

• naturalne, 

• techniczne. 

 Do źródeł naturalnych zaliczamy promieniowanie słoneczne, które dociera do 

powierzchni Ziemi poprzez tzw. okna atmosferyczne. Energia otrzymywana poprzez okna 

atmosferyczne umożliwia utrzymanie procesów życiowych na Ziemi. Kolejnym źródłem są 

fale Schumanna. Dla organizmów żywych fale Schumanna stanowią biologiczny wzorzec 

sterujący. Synchronizuje on m. i n. rytmy dobowe. Istotnym źródłem jest również stałe pole 

geomagnetyczne oraz pole magnetyczne związane z burzami magnetycznymi na Słońcu .1 

                                                 
1 Hołowina J., Promieniowanie elektromagnetyczne w naturze i jego znaczenie dla organizmów żywych. 

Materiały VI Sympozjum KUL, 20-21.10.1987, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1990. 
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 Techniczne źródła promieniowania e-m związane są z urządzeniami 

wytwarzającymi, przesyłającymi, przetwarzającymi energię elektryczną. Każde z takich 

urządzeń jest źródłem pola elektromagnetycznego, przy czym czasami jest ono wytwarzane 

celowo (jak np. pole wokół anten nadawczych stacji radiowych i telewizyjnych czy przy 

elektrodach diatermii), a niekiedy stanowi efekt dodatkowy, niezamierzony.  

 Pole elektryczne jest wynikiem obecności napięcia w urządzeniu elektrycznym lub 

przewodzie doprowadzającym (np. linii wysokiego napięcia). Jeśli urządzenie jest 

wyłączone, lecz kabel tkwi w gnieździe zasilającym, występuje wokół niego pole 

elektryczne. Pole magnetyczne powstaje natomiast przy przepływie prądu w urządzeniu lub 

przewodzie. Urządzenie nie pracujące nie wytwarza wokół siebie pola magnetycznego 2. 

 Urządzenia techniczne tego rodzaju wykorzystywane są w wielu dziedzinach. 

Należą do nich: medycyna, optyka, telekomunikacja, przemysł, radio, telewizja, 

energetyka, telefonia, informatyka, radiolokacja i inne. Urządzeń tego typu używa się 

powszechnie w warunkach domowych. 

 

1.2. Hałas 

 Hałas to dźwięki o dużym nasileniu, wywołujące ujemny wpływ na organizm. 

Rozróżnia się hałasy ciągłe o nieznacznych zmianach natężenia  i widma częstotliwości w 

czasie (szmer, szum) oraz hałasy impulsowe  (np. huk, wystrzał). Oprócz hałasu z zakresu 

słyszalnego występują również dźwięki o częstotliwościach poniżej zakresu słyszalnego 

tzw. infradźwięki oraz dźwięki powyżej zakresu słyszalnego tzw. ultradźwięki.  

Źródła hałasu 

• Przemysł. Źródłem hałasu są maszyny typu obrotowego i tłokowego, sprzęt 

pneumatyczny, procesy związane z uderzeniami np. tłoczenie, nitowanie lub 

przepływ gazu z dużą szybkością np. zawory ciśnień pary, wentylatory. Zakładami 

o dużym nasileniu. hałasu są m.in. zakłady obróbki metali, oczyszczalnie odlewów, 

warsztaty tkackie, maszynownie statków, kopalnie, elektrownie. 3 

• Komunikacja i transport. Do tej grupy zalicza się hałas pochodzący z ruchu 

drogowego, kolejowego i powietrznego. 

                                                 
2
 Fedorowski A., Steciwko A.., Elektrosmog jako czynnik zagrożenia zdrowia: Źródła sztucznych pól 

elektroenergetycznych, metody zapobiegania, Med. Pr. 5,  1977, s. 507. 

3
 Valentin H, Klosterkoher W., Lehnert G., Petry H., Rutenfranz J., Weler G, Wenzel G.H, Witgens, Woitowitz 

J.H., Medycyna Pracy, PZWL, Warszawa 1985, s. 71. 
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• Budownictwo. Źródła różnych dźwięków stanowi sprzęt budowlany, np. dźwigi oraz 

procesy np. spawania, wiercenia. 

• Niektóre urządzenia techniczne. Część z nich jest źródłem infradźwięków, np. 

urządzenia przepływowe (kompresory, sprężarki), urządzenia wentylacyjne, silniki 

odrzutowe. Urządzenia wytwarzające ultradźwięki to m.in. urządzenia do 

odpieniania  i odgazowywania napojów, zgrzewarki ultradźwiękowe. Powstają także 

w czasie obróbki mechanicznej obrabiarkami szybkoobrotowymi 4. 

• Muzyka (dyskoteki, koncerty, słuchanie muzyki przez słuchawki) oraz czynności 

związane z aktywnym wypoczynkiem (place gier, parki, strzelnice). 

 

1.3. Drgania mechaniczne (wibracje) 

 Drgania mechaniczne to okresowe zmiany prędkości i położeń ciał w 

rozpatrywanym układzie. W zależności od sposobu przenoszenia drgań do organizmu 

rozróżniamy dwa ich rodzaje: ogólne i miejscowe. Drgania ogólne są przekazywane na całe 

ciało. W praktyce są to drgania przekazywane przez stopy człowieka stojącego, przez 

pośladki i plecy człowieka siedzącego lub powierzchnię ciała człowieka lezącego.  Drgania 

miejscowe są przekazywane lokalnie, w praktyce na ręce człowieka 5. 

 Drgania mechaniczne w wielu przypadkach są czynnikiem roboczym, celowo 

wprowadzanym przez konstruktorów do maszyn czy urządzeń jako niezbędny element do 

realizacji zadanych procesów technologicznych, np. w maszynach i urządzeniach do 

wibrorozdrabniania, wibroseparacji, wibracyjnego zagęszczania materiałów, oczyszczania 

i mielenia wibracyjnego, a także do kruszenia materiałów, wiercenia, drążenia i szlifowania. 

Drgania mechaniczne są też często bezcennym źródłem informacji, gdyż na podstawie 

analizy sygnału drganiowego można dokonać oceny stanu technicznego maszyny i jakości 

jej wykonania. Jednakże drgania mechaniczne mogą również powodować zakłócenia w 

prawidłowym działaniu maszyn i innych urządzeń, zmniejszać ich trwałość i niezawodność 

oraz niekorzystnie wpływać na konstrukcje i budowle. Przenoszone drogą bezpośredniego 

kontaktu z drgającym źródłem do organizmu człowieka mogą też wywierać ujemny wpływ 

na zdrowie pracowników i doprowadzać niejednokrotnie do trwałych zmian chorobowych. 

Zatem z punktu widzenia ochrony i bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy, drgania 

                                                 
4
 Kępski B., Hałas, wibracja, W: Opieka nad zdrowiem pracowników w środowisku pracy Dobrowolski B, 

Mielczarek-Pankiewicz E. (red), Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera i Zarząd Główny Polskiego 

Towarzystwa Medycyny Pracy, Łódź 1992 , s. 26. 
5 Tamże, s. 27. 
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mechaniczne sa szkodliwym czynnikiem fizycznym, który należy eliminować lub 

przynajmniej ograniczać. 

Źródła drgań mechanicznych: 

• maszyny transportowo-robocze, ciągniki, spychacze, lokomotywy; 

• narzędzia robocze np. wiertarki, szlifierki, różne maszyny do polerowania, 

frezarki, młoty pneumatyczne, piły motorowe, ubijaki formierskie, tzw. przecinaki 

do zgrubnego oczyszczania powierzchni odlewów i inne. 

 


