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Zmęczenie



Zmęczenie - przejściowe zmniejszenie zdolności do pracy spowodowane przez 
brak rezerw energetycznych. W czasie zamiany cukru w energię, organizm 
wytwarza teŜ kwas mlekowy, który gromadzi się w mięśniu uŜywanym w 
danej chwili i wywołuje uczucie zmęczenia. W wypadku odczuwania 
zmęczenia, naleŜy połoŜyć się i nie dopuścić do utraty ciepła przez ciało. 
Zmęczenie jest reakcją fizjologiczną chroniącą przed dalszą zbyt intensywną 
pracą.

Źródło: Wikipedia

Rodzaje zmęczenia:
• zmęczenie miejscowe (mięśniowe);
• zmęczenie ogólne (nerwowe).



Zmęczenie miejscowe związane jest z zakłóceniami związanymi z 
dostarczaniem przez krew elementów energetycznych oraz odbiorem 
produktów spalania. Zmiany w mięśniach, spowodowane powstaniem 
powyŜszych zakłóceń, pobudzają nerwy czuciowe, które przekazują do 
ośrodkowego układu nerwowego odpowiednie sygnały rejestrowane w 
świadomości jako zmęczenie mięśniowe.

Zmęczenie ogólne powstaje na skutek pracy o małej intensywności, lecz 
absorbującej organizm przez dłuŜszy czas.

Podczas praca fizyczna na poziomie 30÷35% maksymalnych moŜliwości, 
organizm ludzki odpowiednio się adaptuje i po przerwaniu pracy stosunkowo 
szybko się regeneruje.  W granicach 35÷50% potrzebna jest dodatkowa 
motywacja, a organizm osiąga bardzo wysokie zmęczenie mięśniowe i 
ogólne. Gdy wysiłek przekracza 65% maksymalnych moŜliwości organizm 
włącza mechanizmy obronne które nakazują zaprzestanie pracy, jej
kontynuowanie wymaga bardzo silnej motywacji np. lęk o Ŝycie własne lub 
rodziny.



Formy zm ęczenia :
1. Zmęczenie ostre w wyniku bardzo intensywnego wysiłku mięśniowego czy 

neuropsychicznego, znajdujące wyraz w stanie zupełnego (choć 
przemijającego) wyczerpania organizmu. Pojawia się ono przy 
nierównomiernie rozłoŜonym wysiłku, w sytuacjach awaryjnych.

2. Zmęczenie umiarkowane występuje przy pracy o średnim natęŜeniu, 
trwającej przez dłuŜszy czas; jest to zjawisko normalne.

3. Przemęczenie , które powstaje przy nakładaniu się stanów zmęczenia w 
warunkach niedostatecznego wypoczynku. Jest to zjawisko podobne do 
stanów chorobowych. Daje ono złe samopoczucie, przygnębienie, zły wygląd, 
łatwość zmęczenia, zaburzenia snu itp.

4. ZnuŜenie , czyli forma zmęczenia charakterystyczna dla stanu wyczerpania 
potencjału roboczego. Do odzyskania tegoŜ potencjału konieczny jest 
odpoczynek. Często jednak znuŜenie następuje bez wyczerpania potencjału 
roboczego – zwłaszcza przy znudzeniu pracą, przy stanach alienacji.

5. Zmęczenie psychiczne , znajduje wyraz w zahamowaniu działalności 
ośrodków korowych, którego efektem jest rozluźnienie uwagi, zwolnienie i 
zahamowanie zdolności obserwacji, zmniejszenie dynamizmu człowieka oraz 
jego sprawności fizycznej i intelektualnej.



Postacie zm ęczenia ze względu na przyczyny:
1. Zmęczenie wzrokowe spowodowane zaangaŜowaniem w pracy analizatora 

wzroku.
2. Ogólne zm ęczenie fizyczne , wywołane zaangaŜowaniem całego ustroju w 

pracy.
3. Zmęczenie psychiczne wywołane pracą umysłową.
4. Zmęczenie nerwowe spowodowane jednostronnym zaabsorbowaniem 

funkcji psychomotorycznych.
5. Zmęczenie wywołane monotonią pracy lub otoczenia.
6. Zmęczenie chroniczne wywołane sumowaniem się przyczyn zmęczenia 

długotrwałego.

Pewne procesy zachodzące w mózgu wydają się wspólne, niezaleŜne od rodzaju 
zmęczenia. Związane są one z zjawiskami pobudzania i hamowania.

Fizjologowie odkryli w mózgu takie ośrodki, które draŜnione impulsami 
elektrycznymi wywołują efekt zmęczenia.



Objawy zm ęczenia :
1. Obiektywne :

• spadek wydajności pracy;
• wzrost liczby braków produkcyjnych, uszkodzeń narzędzi, wypadków

przy pracy itp.
2. Subiektywne :

• doznania bólowe w intensywnie pracujących mięśniach;
• uczucie ogólnego osłabienia, rozdraŜnienia lub przygnębienia;
• stany znuŜenia występujące zwłaszcza przy pracy monotonnej.

W kompensowaniu wpływu zmęczenia na wyniki pracy szczególną rolę mogą 
odgrywać bodźce materialne lub moralne.

Fizjologiczny rytm pracy
Stwierdzono, Ŝe pracownik posiada pewien rytm pracy, który wygląda 

następująco. Na początku zmiany następuje faza rozgrzewki, która trwa około 
30 minut, po niej wydajność pracy stale rośnie, aŜ osiągnie pewien 
maksymalny poziom. Około południa następuje spadek wydajności, 
niezaleŜnie od tego czy jest wtedy przewidziana przerwa, po południu 
ponowny, aŜ do osiągnięcia przedpołudniowego maksimum, a potem spadek 
do końca zmiany.



Mierzenie zm ęczenia

NaleŜy najpierw ustalić o jaki rodzaj zmęczenia chodzi.
Zmęczenie mięśniowe moŜna próbować określić za pomocą stęŜenia kwasu 

mlekowego (powstającego na skutek wysiłku) we krwi. Im więcej kwasu tym 
większy poziom zmęczenia. Jednak układ mięśniowy moŜe być nierówno 
obciąŜony, a w skrajnych przypadkach obciąŜenie jednego mięśnia moŜe 
doprowadzić do przerwania pracy, a ilość kwasu mlekowego będzie 
stosunkowo mała.

MoŜna równieŜ próbować mierzyć np. często ść uderzeń tętna , czy ilo ść 
powietrza przepływającego przez płuca. Jednak mierząc częstość uderzeń 
tętna nie jesteśmy w stanie wyeliminować innych przyczyn które równieŜ 
powodują zwiększenie częstości tętna.

Pomiar zmęczenia, zwłaszcza zmęczenia ogólnego jest bardzo trudny i 
komplikowany. MoŜe się odbywać jedynie w sposób pośredni.

Trudno ści pomiaru zm ęczenia.



Metody pomiaru zm ęczenia :
1. Krytyczna częstość migotania świetlnego.
2. Aktywność elektryczna kory mózgowej.
3. Czas reakcji.
4. Wartość progów wraŜliwości i róŜnicy.
5. Precyzja czynności sensomotorycznych.

Krytyczna cz ęsto ść migotania świetlnego
Wykorzystano tu zjawisko związane z faktem obserwacji migocącego źródła 

bodźców świetlnych, Przykładowo osoba która na początku seansu filmowego 
dostrzega migotania, to na koniec seansu juŜ tego zjawiska nie dostrzega. 
Dokładniejsze badania stwierdziły, Ŝe powyŜsze zjawisko przebiega 
trójfazowo: początkowo częstość ta wzrasta (w fazie odpowiadającej 
wdroŜeniu się do pracy), następnie spada, wreszcie pod koniec zmiany 
ponownie wzrasta pod wpływem znacznego pobudzenia. Ta trójfazowość
ujawnia się przy pracy zarówno fizycznej jak i umysłowej.



Aktywno ść elektryczna kory mózgowej
PowyŜsza aktywność jest rejestrowana przez elektroencofalografy, które 

wykazują częstotliwość i amplitudę fal emitowanych przez korę mózgową. 
Tak zwany indeks alfa w początkowej fazie pracy znacznie się zmniejsza, a 
następnie stopniowo wzrasta. MoŜe to mieć odniesienie do stopniowego 
rozwoju procesów hamowania pod wpływem narastającego zmęczenia. 
Zjawisko to jest bardzo podobne  podczas pracy umysłowej i fizycznej.

Czas reakcji
Stwierdzono, Ŝe jednym z kryteriów zmęczenia moŜe być przedłuŜenie się czasu 

reakcji na napływające bodźce, a przede wszystkim w opóźnieniu ruchów 
świadomych zawiadowanych przez ośrodki ruchowe kory mózgowej. 
Przeprowadzono badania które stwierdziły, Ŝe bezpośrednio po rozpoczęciu 
zmiany czas reakcji jest nieco dłuŜszy od przyjętej normy, po dwóch 
godzinach pracy ulega on nieznacznemu skróceniu. Natomiast wyraźne 
skrócenie następuje po zakończeniu 15 minutowej przerwy (po 4 godzinie 
pracy), w dalszych godzinach pracy czas reakcji stopniowo się wydłuŜa 
osiągając swoje maksimum pod koniec zmiany.



Warto ść progów wra Ŝliwo ści i ró Ŝnicy 
Jest to specyficzne kryterium zmęczenia analizatorów wywołanego pracą 

umysłową. Test polega na badaniu progu wraŜliwości określającego
najmniejszą wartość bodźca, który wywołuje reakcję analizatora, albo teŜ 
progu róŜnicy (czułości), który określa najmniejszą dostrzegalną róŜnicę 
między wartościami dwóch bodźców. Wraz ze wzrostem zmęczenia wartość 
tych progów równieŜ wzrasta. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe na wartość progów 
mają równieŜ wpływ inne czynniki np. warunki środowiska, motywacja itp.

Precyzja czynno ści sensomotorycznych
Test polega na mierzeniu precyzji koordynowania czynności oka i ręki lib innych 

czynności sensomotorycznych. Zmniejszenie precyzji odzwierciedla stan 
zmęczenia psychicznego.


