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Ograniczanie ha³asu urz¹dzeñ sieci komputerowej
ednym ze róde³ uci¹¿liwego ha³asu w pomieszczeniach biurowych
mog¹ byæ m.in. urz¹dzenia rozsy³ania sieci komputerowej, tzw. szafy krosownicze. W³aciwym rozwi¹zaniem
maj¹cym na celu wyeliminowanie ha³asu jest uwzglêdnienie tego problemu na
etapie projektowania sieci przez umieszczenie szaf krosowniczych poza pomieszczeniami, w których przebywaj¹ ludzie,
np. na korytarzach, b¹d w wydzielonych
pomieszczeniach technicznych. Czêsto
jednak zdarza siê, ¿e tego typu urz¹dzenia znajduj¹ siê w pokojach do pracy koncepcyjnej. Wtedy skargi na uci¹¿liwy ha³as nasilaj¹ siê w miarê up³ywu czasu, bowiem ha³as wydobywaj¹cy siê z szafy
krosowniczej zwiêksza siê w miarê eksploatacji urz¹dzenia. Zwykle te¿ w miarê
up³ywu czasu wzrasta obci¹¿enie sieci
komputerowej i starzej¹ siê elementy
mechaniczne szaf krosowniczych (m.in.
³o¿yska wentylatora).
Ludzie d³ugo przebywaj¹cy w pomieszczeniach ze ród³ami ha³asu staj¹ siê
wyczuleni na konkretne (znane ju¿ wczeniej) wra¿enia s³uchowe.
W niniejszym artykule opisano badania ha³asu szaf krosowniczych zlokalizowanych w jednym z pomieszczeñ biurowych oraz przedstawiono sposób ograniczenia tego ha³asu.

Charakterystyka
obiektu badañ
Obiektem badañ by³ pokój pracy koncepcyjnej (biurowej), o typowym wyposa¿eniu biurowym, a wiêc meble, szafy,
zas³ony, wyk³adzina pod³ogowa. Maszyny i urz¹dzenia znajduj¹ce siê w badanym
pomieszczeniu wykorzystywane w procesie pracy to: komputer, szafa krosownicza, kserokopiarka. W pomieszczeniu
o wymiarach: 3,8 x 3,3 x 4,0 m, pracuj¹ 2
osoby. Pokój wyposa¿ony jest w 2 biurka
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(sta³e stanowiska pracy) i stolik (czasowe
przebywanie ludzi)  rys.1.
Do pomiarów wykorzystano aparaturê
pomiarow¹ posiadaj¹c¹ aktualne wiadectwo legalizacji: miernik poziomu dwiêku
i przenony analizator akustyczny.

Rys. 2. Widok szafy krosowniczej

Rys. 1. Szkic rozmieszczenia stanowisk pracy: 1 
okna, 2  stolik, 3  szafa krosownicza, 4  biurko
II, 5  korytarz, 6  kserokopiarka, 7  stanowiska
pracy, 8  biurko I

G³ównymi ród³ami ha³asu w badanym pomieszczeniu s¹: kserokopiarka
oraz szafa krosownicza.
Zmierzony równowa¿ny poziom dwiêku A w odleg³oci 1,5 m od kserokopiarki
wyniós³: 34 dB bieg ja³owy, 59 dB podczas pracy  praca sporadycznie w ci¹gu
dnia.
Istotnym ród³em ha³asu w badanym
pokoju jest szafa krosownicza (rys. 2),
posiadaj¹ca w górnej i dolnej czêci otwory wentylacyjne.
Szafa krosownicza umieszczona jest na
wysokoci ok. 2,5 m od pod³ogi; emituje
ha³as w sposób ci¹g³y o poziomie ustalonym.
Pomiary ha³asu wykonano wokó³ szafy krosowniczej zgodnie z rys. 3, dodatkowo pomiary wykonano we wnêtrzu szafy.
G³ównym cz¹stkowym ród³em ha³asu w szafie okaza³ siê wentylator urz¹dzeñ

Rys. 3. Rozmieszczenie punktów pomiarowych
wokó³ szafy krosowniczej

elektronicznych. Jak wykaza³y pomiary
poziom dwiêku A wewn¹trz szafy krosowniczej wynosi ok. 72 dB, ha³as ten
emitowany jest na zewn¹trz g³ównie przez
otwory wentylacyjne szafy znajduj¹ce siê
w górnej i dolnej czêci obudowy (rys. 2).
Poziomy dwiêku A zmierzone w
punktach pomiarowych usytuowanych na
zewn¹trz szafy krosowniczej zawieraj¹ siê
w zakresie: 5162 dB przy otworach wentylacyjnych ods³oniêtych oraz w zakresie: 4856 dB przy otworach zaklejonych
foli¹ (niezgodnie z wymogami wentyla-
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Praca wykonana w ramach Programu
Wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku pracy dofinansowanego przez
Komitet Badañ Naukowych
cji). Widmo tego ha³asu zmierzone przy
górnym i dolnym otworze wentylacyjnym
przedstawiono na rys. 4.
Pomiary potwierdzi³y wczeniejsze
obserwacje, ¿e najwiêkszy ha³as wystêpuje przy otworach wentylacyjnych
(61 dB), natomiast najmniejszy z przodu
szafy (51 dB). Orientacyjna ró¿nica poziomów dwiêku A wewn¹trz i na zewn¹trz
szafy wynosi 10 dB (przy otworach).
Na rys. 5 pokazano widma ha³asu zarejestrowane w punktach pomiarowych na
zewn¹trz szafy krosowniczej (wokó³ szafy) i na stanowisku pracy przy biurku I.
Jak wynika, maksymalne poziomy cinienia akustyczne zmierzone przy otworach
wentylacyjnych wystêpuj¹ w pasmach
oktawowych o czêstotliwociach rodkowych 125 Hz (61 dB), 500 Hz (57 dB) i
1000 Hz (60 dB).

Rys. 4. Poziomy cinienia akustycznego w 1/3 oktawowych pasmach czêstotliwoci (widma ha³asu) wewn¹trz szafy (przy górnym i dolnym otworze wentylacyjnym)

Pomiary ha³asu
na stanowiskach pracy
Wyniki pomiarów ha³asu na stanowiskach pracy, pochodz¹cego g³ównie od
szafy krosowniczej zestawiono w tabeli. W
badanym pomieszczeniu równowa¿ny poziom dwiêku A ha³asu emitowanego z
szafy krosowniczej wynosi 4950 dB i nie
przekracza dopuszczalnej wartoci 55 dB
ustalonej dla stanowisk pracy administracyjnej okrelonej w PN-N-01307 [2].
Ha³as emitowany z szafy krosowniczej
jest jednak uci¹¿liwy, poniewa¿ przewy¿sza on o ok. 16 dB poziom ha³asu t³a, który wynosi ok. 34 dB.
POMIARY HA£ASU W MIEJSCACH PRZEBYWANIA LUDZI
Rys. 5. Poziomy cinienia akustycznego w oktawowych pasmach czêstotliwoci wokó³ szafy krosowniczej i na stanowisku pracy przy biurku I

Widmo ha³asu zarejestrowane na stanowisku pracy przy biurku I przedstawiono na rys. 6.
Dominuj¹ce sk³adowe w przedstawionym tu widmie wystêpuj¹ w pasmach
oktawowych o czêstotliwociach rodkowych 500 Hz (51 dB) i 63 Hz (49 dB) 
rys. 6 (kolor granatowy).

Jednak najwiêkszy wp³yw na odbiór
s³uchowy ha³asu wystêpuj¹cego na stanowisku pracy przy biurku I maj¹ sk³adowe zawarte w pasmach oktawowych o
czêstotliwociach rodkowych 500 Hz i
1000 Hz  rys. 6 (kolor szary) ze wzglêdu na najwiêksz¹ czu³oæ s³uchu w tym
zakresie czêstotliwoci.
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ria³: we³na mineralna (skalna) o gruboci
50 mm w os³onie z niepalnego materia³u.
B. Zwiêkszenie izolacyjnoci akustycznej typowej skrzynki szafy przez instalacjê dodatkowych t³umików labiryntowych dolotowego i wylotowego wykonanych wg schematu na rys. 8.

Rys. 6. Widma ha³asu szafy na stanowisku pracy przy biurku I. Kolorem granatowym oznaczono nieskorygowane poziomy cinienia akustycznego w pasmach oktawowych, a kolorem szarym  skorygowane
charakterystyk¹ czêstotliwociow¹ A

Rys. 7. Przekrój pionowy szafy krosowniczej wy³o¿onej materia³em dwiêkoch³onnym: 1  wentylacyjny otwór wlotowy, 2  materia³ dwiêkoch³onny, 3  wentylacyjny otwór wlotowy, 4  ciana

Wnioski wynikaj¹ce z pomiarów ha³asu
Dominuj¹cym ród³em ha³asu o poziomie dwiêku A wynosz¹cym 49 dB w badanym pokoju jest szafa krosownicza
Najwiêkszy ha³as, emitowany jest przez dolny otwór wentylacyjny szafy krosowniczej (nieco
mniejszy  przez górny otwór wentylacyjny)
Przybli¿ona izolacyjnoæ akustyczna szafy wynosi 10 dB
Maksymalne poziomy cinienia akustycznego (wp³ywaj¹ce na poziom dwiêku A) wystêpuj¹ w pasmach czêstotliwoci 500 Hz i 1000 Hz
Ha³as wystêpuj¹cy na stanowiskach pracy usytuowanych w badanym pokoju biurowym
nie przekracza wartoci dopuszczalnych dla pomieszczeñ biurowych wg PN-N-01307
Ha³as ze wzglêdu na kszta³t widma jest uci¹¿liwy i irytuj¹cy, szczególnie ¿e poziom dwiêku A ha³asu t³a jest o 17 dB mniejszy
Ha³as emitowany przez szafê krosownicz¹ nale¿a³oby wiêc ograniczyæ
Wed³ug obowi¹zuj¹cych polskich norm i aktów prawnych dla pomieszczeñ biurowych obowi¹zuje najni¿sza dopuszczalna wartoæ równowa¿nego poziomu dwiêku A na stanowiskach pracy, wynosz¹ca 55 dB
Wed³ug normy miêdzynarodowej ISO 9241-6 [3] zaleca siê ni¿sze równowa¿ne poziomy
dwiêku A na stanowiskach pracy w pomieszczeniach biurowych z komputerami: 35-55 dB
(w zale¿noci od przeznaczenia pomieszczenia). Ze wzglêdu na wystêpuj¹cy w badanym
pomieszczeniu niski poziom ha³asu t³a i uci¹¿liwy charakter ha³asu szaf krosowniczych
postanowiono przyj¹æ 35 dB jako zamierzony poziom dopuszczalny

Projekt zabezpieczeñ
przeciwha³asowych
W celu ograniczenia ha³asu emitowanego przez szafê krosownicz¹ o ok. 14 dB,
proponuje siê nastêpuj¹ce rozwi¹zania:
 rozwi¹zania organizacyjne:
 przeniesienie szafy krosowniczej do
innego pomieszczenia,
 wymiana szafy lub dominuj¹cych róde³ ha³asu w szafie na mniej ha³aliwe,
 rozwi¹zania techniczne:
 wykonanie zabezpieczeñ przeciwha³asowych obejmuj¹cych:
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A. Zwiêkszenie ch³onnoci akustycznej wnêtrza stosowanej, typowej skrzynki szafy krosowniczej (zaleca siê wymieniæ obecn¹ skrzynkê szafy, równie¿ na
typow¹, tylko o wiêkszych gabarytach)
(rys. 7).
Wy³o¿enie wnêtrza skrzynki szafy krosowniczej (bez przedniej ciany z szyb¹)
materia³em dwiêkoch³onnym, z zachowaniem wiat³a otworów wentylacyjnych
(w miarê potrzeby nale¿y zastosowaæ
wiêksz¹ standardow¹ skrzynkê, a nastêpnie przyst¹piæ do wy³o¿enia jej materia³em dwiêkoch³onnym). Zalecany mate-

Rys. 8. Przekrój pionowy t³umika akustycznego
typu labiryntowego: 1  sklejka, 2  we³na mineralna

C. Zwiêkszenie izolacyjnoci akustycznej skrzynki szafy przez umieszczenie obecnej szafy w dodatkowej specjalnie projektowanej [1] obudowie wyposa¿onej w t³umiki labiryntowe na wlocie
i wylocie powietrza (rys. 9).
Materia³ obudowy: sklejka o gruboci
12 mm od wewn¹trz wy³o¿ona materia³em dwiêkoch³onnym  we³n¹ mineraln¹ o gruboci 50 mm. Wymiary zewnêtrzne obudowy: +60 mm od obrysu obecnej
skrzynki szafy krosowniczej.
Poniewa¿ szafa krosownicza jest zawieszona na cianie pomieszczenia, to
zalecana obudowa powinna mieæ kszta³t
prostopad³ocianu bez tylnej ciany. Bêdzie ona przylegaæ (szczelnie) do ciany
pomieszczenia  rys. 9.
Rozwi¹zanie powinno byæ realizowane, wtedy gdy dzia³ania przedstawione w punkcie A i B oka¿¹ siê nieskuteczne.
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Rys. 9. Schemat obudowy na szafê krosownicz¹
wraz z t³umikami: 1  t³umik jak na otwór dolotowy, 2  wylot powietrza, 3  obudowa, 4  materia³
dwiêkoch³onny, 5  t³umik akustyczny, 6  wlot
powietrza, 7  ciana

Rys. 11. Widma ha³asu na stanowisku pracy przy stoliku dla ró¿nej konfiguracji zabezpieczeñ przeciwha³asowych

Weryfikacja projektu
oraz rozwi¹zañ prototypowych

Badania weryfikacyjne proponowanych rozwi¹zañ wykonano instaluj¹c prototypowy t³umik na wlocie powietrza
(wlot zlokalizowany na dole szafy  mia³
wiêkszy wp³yw na ha³as na stanowisku
pracy) oraz zwiêkszaj¹c ch³onnoæ akustyczn¹ wnêtrza szafy przez wy³o¿enie jej
materia³em dwiêkoch³onnym (rys.10).
Wp³yw zastosowania zabezpieczeñ
przeciwha³asowych na poziom dwiêku
A i kszta³t widma ha³asu na stanowiskach
pracy przy stoliku i przy biurku I przedstawiono na rys. 11 i 12.
1

Rys. 12. Widma ha³asu na stanowisku pracy przy biurku dla ró¿nej konfiguracji zabezpieczeñ przeciwha³asowych

Wnioski wynikaj¹ce z weryfikacji projektu i rozwi¹zañ prototypowych
Opracowany t³umik akustyczny okaza³ siê wystarczaj¹co skuteczny.
Oddzielnie stosowane zabezpieczenia, tj. same t³umiki akustyczne, materia³ dwiêkoch³onny umieszczony wewn¹trz skrzynki szafy oraz sama obudowa wyt³umiona zmniejszaj¹
ha³as o ok. 11 dB.
Zastosowanie proponowanych, prototypowych rozwi¹zañ ³¹cznie, tj zwiêkszenie ch³onnoci akustycznej wnêtrza szafy (materia³ dwiêkoch³onny) oraz zastosowanie t³umików akustycznych obni¿a ha³as o 16 dB do poziomu ok. 34 dB, tj. poni¿ej wartoci 35 dB, przyjêtej
jako zamierzonej do osi¹gniêcia na badanym stanowisku pracy.
Omówione rozwi¹zania mog¹ byæ stosowane w miarê potrzeb do ograniczenia ha³asu w innych pomieszczeniach biurowych z podobnym ród³em ha³asu.
PIMIENNICTWO

Rys.10. Widok szafy krosowniczej wy³o¿onej materia³em dwiêkoch³onnym: 1  materia³ dwiêkoch³onny
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