BEZPIECZEÑSTWO PRACY 9/2003

dr in¿. ANNA KACZMARSKA
dr in¿. WITOLD MIKULSKI
Centralny Instytut Ochrony Pracy
 Pañstwowy Instytut Badawczy

przydatnego zarówno dla ma³ej firmy rodzinnej jak i globalnego koncernu  by³oby, zdaniem autora, formu³owaniem
wieloznacznych ogólników, ma³o komunikatywnych dla tych, którzy ergonomiê
mieliby stosowaæ.
Na uwagê zas³uguje wspólny obszar
metodyczny (zaznaczony na schemacie
lini¹ przerywan¹), w którym stosuje siê
metody ergonomii koncepcyjnej. Obejmuje on te relacje (tj. relacje: a, c
i d), w których cele osi¹ga siê stosuj¹c
regularny proces projektowania ergonomicznego [7]. Wyodrêbnienie tego obszaru daje istotn¹ dla ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw wskazówkê organizacyjn¹, ¿e w pewnych przypadkach, gdy
sumaryczna pracoch³onnoæ opracowywania ergonomicznych za³o¿eñ nowych
stanowisk, oprzyrz¹dowania technologicznego i nowego produktu jest niewielka, prace ergonomiczne mog¹ zostaæ powierzone jednej agendzie (pracownikowi,
firmie kooperuj¹cej itp.) wyspecjalizowanej w projektowaniu ergonomicznym.
Mo¿e to wp³yn¹æ na obni¿enie kosztów
w³asnych oraz lepsz¹ integracjê personelu wokó³ zagadnieñ ergonomii.
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Pomiary ha³asu
w pomieszczeniach biurowych
a³as z jakim spotykamy siê w pomieszczeniach biurowych na
ogó³ nie jest niebezpieczny, nie
powoduje bowiem ubytków s³uchu, lecz
czêsto mo¿e byæ uci¹¿liwy.
Uci¹¿liwoæ ha³asu mo¿na okreliæ
jako uczucie niezadowolenia wywo³ane
tym czynnikiem. Wp³yw ha³asu na uci¹¿liwoæ, wygodê czy nastrój zale¿y od
uwarunkowañ fizycznych, psychicznych
i ekonomicznych, które powoduj¹ odmienne reakcje osobnicze.
Wp³yw ha³asu na wykonywanie czynnoci monotonnych jest zwykle niewielki, natomiast praca wymagaj¹ca koncentracji uwagi, np. zbieranie danych czy
procesy analityczne, mo¿e byæ zak³ócona dzia³aniem ha³asu. Ha³as mo¿e rozpraszaæ uwagê, powodowaæ zmêczenie,
zmniejszaæ czujnoæ pracownika,
a w konsekwencji zmniejszaæ jego wydajnoæ i jakoæ pracy [1].
W tym artykule zostan¹ przedstawione wyniki badañ ha³asu na stanowiskach
pracy (w tym ha³asu infradwiêkowego)
wystêpuj¹cego w pomieszczeniach biurowych.
Badano zarówno ha³as powstaj¹cy
podczas procesu pracy jak równie¿ kontrolowano ha³as powodowany przez wyposa¿enie techniczne budynku (np. system klimatyzacyjny) oraz ruch uliczny.
Podczas badañ uwzglêdniono tak¿e ró¿ne warunki pogodowo-klimatyczne oraz
pory dnia i pory roku pracy. Badania te
zosta³y wykonane w ramach szerokiej
analizy warunków pracy w budynkach
biurowych prowadzonej w Centralnym
Instytucie Ochrony Pracy  Pañstwowym
Instytucie Badawczym [2]. Celem tych
badañ jest m.in. identyfikacja czynników
szkodliwych i uci¹¿liwych wystêpuj¹cych
obecnie w rodowisku pomieszczeñ biurowych.
W dobie transformacji naszego pañstwa oraz w miarê rozwoju i postêpu technicznego uleg³y równie¿ zmianie nasze
biura, zarówno pod wzglêdem wykonywanej pracy jak i jakoci pomieszczeñ

Publikacja opracowana na podstawie wyników badañ objêtych projektem celowym
zamawianym nr 15-21 pt. System kszta³towania jakoci powietrza w budynkach
biurowych (profilaktyka tzw. zespo³u chorego budynku)

oraz wyposa¿enia technicznego budynków biurowych. Obs³uga nowych urz¹dzeñ biurowych (komputery, faxy, ci¹gi
drukarskie, kserokopiarki itp.) oraz rozwój nowych rodzajów pracy (np. obs³uga klienta na telefon  infolinia, b¹d nadzór systemów informacyjnych w salach
dyspozytorskich) niesie z sob¹ nowe wymagania oraz nowe zagro¿enia i uci¹¿liwoci w miejscu pracy.

Opis badañ
Badania przeprowadzono w 5 budynkach biurowych w Warszawie, w których
mieci³y siê: biblioteka uniwersytecka,
bank, centrala operatora telefonii komórkowej, centrum zbierania i przetwarzania
danych statystycznych, jeden z urzêdów
administracji pañstwowej.
Budynki te znacznie ró¿ni³y siê pod
wzglêdem konstrukcji, stopnia amortyzacji, standardu wyposa¿enia oraz lokalizacji w stosunku do ruchliwych ulic miasta.
Badaniami objêto nowoczesne, komfortowe obiekty wyposa¿one w system klimatyzacji (3 obiekty, budynki: A, B, C)
oraz wyeksploatowane budynki z lat piêædziesi¹tych (2 obiekty, budynki: D i E).
W ka¿dym z obiektów przeprowadzono pomiary w 10 wybranych pomieszczeniach. Wród badanych pomieszczeñ by³y
pokoje biurowe ró¿nego przeznaczenia:
pokoje do cichej pracy koncepcyjnej, pokoje kadry kierowniczej, sale szkoleniowe,
pomieszczenia nadzoru pracy sieci urz¹dzeñ systemu informacyjnego, sale konferencyjne, sekretariaty, du¿e kancelarie,
spedycje i rozdzia³ poczty, sale obs³ugi
klienta na telefon  infolinie, informatorium, rejestracje w wypo¿yczalni oraz ta-
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kie pomieszczenia techniczne, jak: powielarnie, drukarnie, dyspozytornie i sale dozoru technicznego budynku b¹d pomieszczenia z g³onymi urz¹dzeniami (rys. 1.).
W ka¿dym wytypowanym do badañ
pomieszczeniu mierzono ha³as s³yszalny
i infradwiêkowy na jednym wybranym
stanowisku pracy. Pomiary na stanowiskach pracy by³y wykonywane podczas
standardowych czynnoci, przy w³¹czonych urz¹dzeniach potrzebnych w typowym procesie pracy, przy zamkniêtych
oknach i drzwiach. W celu oceny ha³asu
wystêpuj¹cego w pomieszczeniach, w budynkach okrelono poziom ha³asu t³a (tj.
g³ównie ha³as pochodz¹cy od wyposa¿enia technicznego budynku), wykonuj¹c
pomiary w jednym punkcie (rodek pomieszczenia). Skontrolowano równie¿
ha³as na zewn¹trz ka¿dego budynku, który
mierzono w jednym lub dwóch punktach
charakterystycznych dla danej lokalizacji budynku. Wszystkie pomiary by³y wykonywane w dwóch sesjach pomiarowych, w ró¿nych godzinach:
 sesja I  rano (w godz. 9.00  12.00)
 sesja II  po po³udniu (w godz.12.00
 15.00)
oraz w dwóch turach, w ró¿nych porach
roku:
 tura I  wiosna i lato
 tura II  jesieñ i zima.
Na stanowisku pracy wyznaczono:
 w zakresie ha³asu s³yszalnego 
zgodnie z PN-N-013017:1994 [3]  równowa¿ny poziom dwiêku A w czasie Te
(ekspozycji na ha³as) LAeq,Te, maksymalny poziom dwiêku A LAmax, szczytowy
poziom dwiêku C LCpeak
 w zakresie ha³asu infradwiêkowego  zgodnie z procedur¹ pomiarow¹ [4]
i PN-ISO 7196:2002 [5]:  równowa¿ny
poziom cinienia akustycznego skorygowany charakterystyk¹ czêstotliwociow¹
G w czasie Te LGeq,Te oraz szczytowy nieskorygowany poziom cinienia akustycznego, LLINpeak.
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W pomieszczeniach budynków wyznaczono ponadto zgodnie z PN-87/B02151/02 [6] równowa¿ny poziom dwiêku A ha³asu przenikaj¹cego do pomieszczenia ze wszystkich róde³ ³¹cznie
(w tym wyposa¿enia technicznego budynku oraz innych urz¹dzeñ w budynku
i poza budynkiem) LAeq. Na zewn¹trz budynku oszacowano natomiast równowa¿ny poziom dwiêku A na powierzchni elewacji LAeq.

Wyniki badañ
Badania wykonano ³¹cznie w 50 pomieszczeniach, w tym 36 pomieszczeniach administracyjnych przeznaczonych
do prac biurowych oraz w 14 pomieszczeniach technicznych typu: powielarnie,
drukarnie, dyspozytornie, b¹d pomieszczenia z g³onymi urz¹dzeniami.
W odniesieniu do ha³asu s³yszalnego
wyniki równowa¿nego poziomu dwiêku A LAeq,Te na stanowiskach pracy w poszczególnych budynkach biurowych
przedstawiono w tabeli 1., natomiast
cz¹stkowe wyniki pomiarów w ramach
jednej tury pomiarowej w wybranym budynku C przedstawiono przyk³adowo na
rysunku 2.

Jako dopuszczalny równowa¿ny poziom dwiêku A w czasie pobytu pracownika na danych stanowiskach pracy biurowej LAeq,Te, zgodnie z PN-N-01307:1994
[3] przyjêto:
 w pomieszczeniach administracyjnych, biurowych i do prac koncepcyjnych
 55 dB
 w pomieszczeniach typu dyspozytornie, sekretariat, rozdzia³ poczty, informatorium, biuro obs³ugi klienta z ³¹cznoci¹ u¿ywan¹ w procesie sterowania 
65 dB
 w pomieszczeniach ze ród³ami ha³asu, np. powielarniach, drukarniach 
75 dB.
Zarejestrowane wartoci pozosta³ych
wielkoci charakteryzuj¹cych ha³as s³yszalny na stanowiskach pracy kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
 maksymalny poziom dwiêku A
LAmax, poni¿ej 83 dB (wartoæ dopuszczalna 115 dB)
 szczytowy poziom dwiêku C LCpeak,
poni¿ej 104 dB (wartoæ dopuszczalna
135 dB) i by³y znacznie poni¿ej wartoci
dopuszczalnych.
Ogóln¹ ocenê przekroczeñ wartoci
dopuszczalnych ha³asu s³yszalnego na
badanych stanowiskach pracy przedsta-

Tabela 1
WYNIKI POMIARÓW RÓWNOWA¯NEGO POZIOMU D WIÊKU A LAeq ,Te [dB]
NA STANOWISKACH PRACY
Równowa¿ny poziom dŸwiêku A
na stanowiskach pracy LAeq ,Te [dB]

Symbol
budynku

tura I

tura II

min LAeq ,Te

max LAeq ,Te

min LAeq ,Te

max LAeq ,Te

A

42,5

79,3

35,2

78,3

B

49,1

54,6

48,2

56,1

C

45,3

72,1

40,5

74,8

D

41,9

58,3

38,6

50,8

E

34,3

74,5

38,4

72,6
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wiono w tabeli 2. Jak wynika z tej tabeli przekroczenia wartoci dopuszczalnych wyst¹pi³y tylko na trzech stanowiskach pracy w pomieszczeniach administracyjnych  przeznaczonych
do prac biurowych  w turze I oraz na
innych trzech stanowiskach (równie¿
w pomieszczeniach administracyjnych
 przeznaczonych do prac biurowych)
w turze II badañ. Zarejestrowane przekroczenia nie powtarza³y siê w kolejnych turach pomiarowych, co mo¿e
wiadczyæ, ¿e s¹ one sporadyczne,
np. wywo³ane chwilowym spiêtrzeniem
prac, b¹d wykonywaniem niestandardowych prac (jako reakcja na ekipê pomiarow¹). Natomiast w ramach jednej
tury pomiarowej, w niektórych badanych obiektach zaobserwowano wystêpowanie wy¿szych wartoci równowa¿nego poziomu dwiêku A w godzinach
porannych (rys. 2.), co byæ mo¿e by³o
spowodowane wiêksz¹ aktywnoci¹ zawodow¹ pracowników lub organizacj¹
pracy; przyk³adowo w godzinach porannych realizowane s¹ prace bardziej
ha³aliwe (np. drukowanie dokumentów), a w drugiej po³owie dnia wykonywane s¹ ciche prace koncepcyjne.
W odniesieniu do ha³asu infradwiêkowego wyniki równowa¿nego poziomu ci-

2
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5
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7
8
numer pomieszczenia

9
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Rys. 1. Widok jednego z badanych pomieszczeñ
biurowych  sala szkoleniowa

Rys. 2. Cz¹stkowe wyniki pomiarów równowa¿nego
poziomu dwiêku A na stanowiskach pracy w wybranym budynku C uzyskane w ramach I tury pomiarowej; sesja I  rano, sesja II  po po³udniu

nienia akustycznego skorygowanego charakterystyk¹ czêstotliwociow¹ G LGeq,Te,
w poszczególnych budynkach biurowych
przedstawiono w tabeli 3.
Zarejestrowane wartoci szczytowego
nieskorygowanego poziomu cinienia
akustycznego, LLINpeak kszta³towa³y siê
poni¿ej 104 dB.
Wartoci dopuszczalne ha³asu infradwiêkowego na badanych stanowiskach
pracy przyjêto zgodnie z rozporz¹dze-

niem ministra pracy i polityki spo³ecznej
w sprawie najwy¿szych stê¿eñ i natê¿eñ
czynników szkodliwych dla zdrowia
w rodowisku pracy [7], czyli równowa¿ny poziom cinienia akustycznego skorygowany charakterystyk¹ czêstotliwociow¹ G odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy wynosz¹cy 102 dB, a szczytowy nieskorygowany
poziom cinienia akustycznego, LLINpeak 
145 dB.

Tabela 3
WYNIKI POMIARÓW RÓWNOWA¯NEGO POZIOMU CIŒNIENIA AKUSTYCZNEGO
SKORYGOWANEGO CHARAKTERYSTYK¥ CZÊSTOTLIWOŒCIOW¥ G LGeq ,Te
NA STANOWISKACH PRACY

Symbol
budynku

Równowa¿ny poziom ciœnienia akustycznego
skorygowanego charakterystyk¹ czêstotliwoœciow¹ G
na stanowiskach pracy LGeq ,Te [dB]
tura I

tura II

min LGeq ,Te

max LGeq ,Te

min LGeq ,Te

max LGeq ,Te

A

60,1

73,4

54,7

70,9

B

58,5

86,7

63,7

73,8

C

60,1

73,4

54,7

70,9

D

64,0

72,3

61,4

74,9

E

54,8

75,1

56,5

72,7

Jak wynika z dokonanych pomiarów,
na badanych stanowiskach pracy nie
stwierdzono przekroczeñ wartoci dopuszczalnych w zakresie ha³asu infradwiêkowego. W kilku przypadkach zanotowano jednak skargi pracowników na
uci¹¿liwoæ spowodowan¹ przez ten rodzaj ha³asu, pochodz¹cy g³ównie z urz¹dzeñ klimatyzacyjnych.
Wyniki pomiarów równowa¿nego poziomu dwiêku A LAeq ha³asu przenikaj¹cego do pomieszczenia ze wszystkich
róde³ ha³asu ³¹cznie (w tym od wyposa¿enia technicznego budynku oraz innych
urz¹dzeñ w budynku i poza budynkiem)

23

BEZPIECZEÑSTWO PRACY 9/2003

w poszczególnych budynkach biurowych
przedstawiono w tabeli 4. Szczegó³owe
wyniki pomiarów w poszczególnych pomieszczeniach wybranego budynku C
przedstawiono przyk³adowo na rys. 3.

Tabela 4
WYNIKI POMIARÓW RÓWNOWA¯NEGO POZIOMU D WIÊKU A LAeq HA£ASU
PRZENIKAJ¥CEGO DO POMIESZCZENIA OD WSZYSTKICH RÓDE£ HA£ASU
£¥CZNIE

Symbol
budynku

60

40
30

tura I

20

tura II

10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

tura I

tura II

min LAeq

max LAeq

min LAeq

max LAeq

A

33,7

55,9

32,6

54,5

B

37,8

52,0

41,0

48,1

C

40,4

54,1

35,9

48,2

D

32,7

43,2

32,1

43,6

E

32,1

58,4

32,6

57,9

50

dB

Równowa¿ny poziom dŸwiêku A
w pomieszczeniu LAeq [dB]

numer pomieszczenia

Rys. 3. Wyniki pomiarów równowa¿nego poziomu
dwiêku A ha³asu przenikaj¹cego do pomieszczenia
w wybranym budynku C uzyskane podczas dwóch
tur pomiarowych: tura I  wiosna i lato, tura II  jesieñ i zima

Wyniki redniego w odniesieniu do
poszczególnych budynków równowa¿nego poziomu dwiêku A LAeq ha³asu przenikaj¹cego do pomieszczeñ budynków
biurowych ze wszystkich róde³ ha³asu
³¹cznie, uzyskane w poszczególnych turach pomiarowych, przedstawiono na
rysunku 4.
50
48
46

dB

44

tura I

42

tura II

40
38
36
34
A

B

C

D

E

symbol budynku

Rys. 4. Wyniki redniego równowa¿nego poziomu
dwiêku A ha³asu przenikaj¹cego do pomieszczeñ
w budynkach uzyskane podczas dwóch tur pomiarowych: tura I  wiosna i lato, tura II  jesieñ i zima
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Dopuszczalny równowa¿ny poziom
dwiêku A ha³asu przenikaj¹cego do pomieszczenia ze wszystkich róde³ ha³asu
³¹cznie wg PN-87/B-02151/02 [6] przyjêto:
 w pomieszczeniach do pracy umys³owej wymagaj¹cej silnej koncentracji
uwagi  35 dB
 w pomieszczeniach przeznaczonych
do prac administracyjnych, bez wewnêtrznych róde³ ha³asu  40 dB
 w pomieszczeniach administracyjnych z wewnêtrznymi ród³ami ha³asu 
45 dB.

Ogóln¹ ocenê przekroczeñ wartoci
dopuszczalnych ha³asu s³yszalnego przenikaj¹cego do pomieszczenia ze wszystkich róde³ ha³asu ³¹cznie (w tym wyposa¿enia technicznego budynku oraz innych
urz¹dzeñ w budynku i poza budynkiem)
w poszczególnych budynkach biurowych
przedstawiono w tabeli 5. Jak wynika z tej
tabeli przekroczenia wartoci dopuszczalnych stwierdzono ³¹cznie w 36 pomieszczeniach w I turze (w tym w 27 pomieszczeniach administracyjnych, przeznaczonych do prac biurowych i 9 pomieszczeniach technicznych) oraz ³¹cznie w 37 po-
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mieszczeniach w II turze badañ (w tym
w 26 pomieszczeniach administracyjnych,
przeznaczonych do prac biurowych
i w 11 pomieszczeniach technicznych).
W 30 pomieszczeniach stwierdzono
powtarzaj¹ce siê przekroczenia w kolejnych turach pomiarowych, co wiadczy
o sta³ych, niekorzystnych warunkach akustycznych w tych pomieszczeniach. W niektórych obiektach stwierdzono wy¿sze
wartoci równowa¿nego poziomu dwiêku A ha³asu przenikaj¹cego do pomieszczenia ze wszystkich róde³ ha³asu ³¹cznie
(w tym wyposa¿enia technicznego budynku oraz innych urz¹dzeñ w budynku i poza
budynkiem) w jednej turze pomiarowej, np.
w okresie letnim (rys. 3.). Prawdopodobnie wi¹za³o siê to z ha³asem pochodz¹cym
od systemu klimatyzacyjnego (pomiary
by³y wykonywane podczas du¿ych upa³ów, klimatyzacja pracowa³a przy ekstremalnych ustawieniach).
Orientacyjne wyniki pomiarów równowa¿nego poziomu dwiêku A ha³asu na
zewn¹trz poszczególnych budynków biurowych LAeq przedstawiono w tabeli 6.
Dopuszczalny równowa¿ny poziom
dwiêku A ha³asu w rodowisku przyjêto
wg rozporz¹dzenia ministra ochrony rodowiska, zasobów naturalnych i lenictwa [8], przyjmuj¹c wielkoæ odnosz¹c¹
siê do terenów w strefie ródmiejskiej
miast powy¿ej 100 tys. mieszkañców
i wynosz¹c¹ 65 dB. Przekroczenie tej wartoci (tab. 6.) stwierdzono w przypadku
dwóch budynków.
*
* *
Przebadano ³¹cznie 50 pomieszczeñ
biurowych (w tym 36 pomieszczeñ administracyjnych oraz 14 technicznych)
zlokalizowanych w 5 budynkach biurowych o ró¿nym wyposa¿eniu, amortyzacji i lokalizacji.
Stwierdzono sporadyczne wystêpowanie przekroczeñ wartoci dopuszczalnych
ha³asu s³yszalnego (okrelonych w nor-

Tabela 6
ORIENTACYJNE WYNIKI POMIARÓW
RÓWNOWA¯NEGO POZIOMU D WIÊKU
A LAeq HA£ASU ZEWNÊTRZNEGO
Symbol
budynku
A
B
C
D
E

Równowa¿ny
poziom dŸwiêku
A LAeq [dB]
tura I
tura II
60,5
59,3
56,5
58,5
50,5
51,3
69,3
75,7
67,8
67,5

mie PN-N-01307 ze wzglêdu na uci¹¿liwoæ ha³asu) w kilku pomieszczeniach
administracyjnych (6% badanych pomieszczeñ). Zarejestrowane przekroczenia wartoci dopuszczalnych ha³asu s³yszalnego na stanowiskach pracy mia³y
jednak charakter przejciowy i spowodowane by³y np. spiêtrzeniem prac biurowych w okrelonych porach dnia.
Nie stwierdzono przekroczeñ wartoci dopuszczalnych ha³asu infradwiêkowego na stanowiskach pracy w badanych
pomieszczeniach. Jednak w niektórych
pomieszczeniach przeznaczonych do
prac koncepcyjnych odnotowano skargi
pracowników na uci¹¿liwoæ zwi¹zan¹
z wystêpowaniem ha³asu pochodz¹cego
g³ównie od urz¹dzeñ systemu klimatyzacyjnego.
Stwierdzono natomiast wystêpowanie
przekroczeñ okrelonych w normie budowlanej PN-87/B-02151/02 wartoci
dopuszczalnych ha³asu przenikaj¹cego
do pomieszczenia ze wszystkich róde³
³¹cznie (w tym od wyposa¿enia technicznego budynku oraz innych urz¹dzeñ
w budynku i poza nim) w znacznej liczbie badanych pomieszczeñ, tj. w 36  37
pomieszczeniach (72  74% pomieszczeñ badanych w dwóch turach pomiarowych).

Jak wykaza³y pomiary, w ponad po³owie badanych pomieszczeñ, uci¹¿liwoæ
w procesie pracy stanowi ha³as przenikaj¹cy do pomieszczeñ, w tym ha³as pochodz¹cy od wyposa¿enia technicznego budynku (np. od systemu klimatyzacji, dwigów osobowych, urz¹dzeñ rozsy³ania sieci informatycznej), problem ten dotyczy
nawet najnowszych budynków biurowych i wymaga dalszej analizy
W przypadku ha³asu zewnêtrznego
(pochodz¹cego od ruchu ulicznego) wystêpowanie przekroczeñ wartoci dopuszczalnych stwierdzono w odniesieniu tylko do dwóch budynków zlokalizowanych
przy bardzo ruchliwych ulicach.
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