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Ocena ha³asu na wybranych stanowiskach pracy
call center metod¹ pomiarów stanowiskowych
oraz technik¹ MIRE
Opis stanowisk pracy
W artykule przedstawiono ocenê nara¿enia na ha³as na wybranych stanowiskach pracy konsultantów
telefonicznych, korzystaj¹cych ze s³uchawek nag³ownych na jednym uchu. Do badañ zastosowano
metodê pomiarów stanowiskowych wg PN-EN ISO 9612 oraz technikê MIRE wg PN-EN ISO 11904-1.
Ocenê przeprowadzono wg wytycznych zawartych w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (ze wzglêdu na mo¿liwośæ uszkodzenia narz¹du s³uchu)
oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-N-01307 (ze wzglêdu na mo¿liwośæ realizacji przez
pracownika jego podstawowych zadañ w procesie pracy).
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Assessment of noise exposure at call center workplaces throughout measurement method and MIRE
technique
This article presents the assessing noise exposure at telephone consultants workplaces using headpset. The
study is based on a method compliant with PN-EN ISO 9612 and PN-EN ISO 11904-1 standards. The evaluation
of exposure was conducted in accordance with the regulation of the minister of labor and social policy dated
November 29, 2002 regarding the highest permissible concentrations and intensities of health damaging
factors in the work environment (due to the hearing protection) and the PN-N-01307 standard (the ability
to perform basic tasks in the work process).

Wstêp
W artykule przedstawiono ocenê nara¿enia
na ha³as na wybranych stanowiskach pracy konsultantów telefonicznych, korzystaj¹cych ze s³uchawek
nag³ownych na jednym uchu (call center). Do określenia wartości parametrów stosowanych do oceny
ha³asu zastosowano metodê pomiarów stanowiskowych podan¹ w PN-EN ISO 9612 oraz technikê
MIRE określon¹ w PN-EN ISO 11904-1. Wartości dopuszczalne na rozpatrywanych stanowiskach pracy
przyjêto wg rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. [1], (ze wzglêdu
na mo¿liwośæ uszkodzenia narz¹du s³uchu) oraz wg
normy PN-N-01307 (ze wzglêdu na mo¿liwośæ reali-
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zacji przez pracownika jego podstawowych zadañ
w procesie pracy) [2]. Centrum obs³ugi telefonicznej,
nazywane równie¿ call center, definiowane jest jako
środowisko pracy, w którym podstawowe zadania
pracownika s¹ realizowane za pomoc¹ telefonu,
przy jednoczesnym wykorzystywaniu komputera,
a znajduj¹ce siê w nim stanowiska pracy określa siê
stanowiskami konsultantów telefonicznych [3, 4].
W wiêkszości pomieszczeñ typu otwarta przestrzeñ biurowa znajduje siê od 10 do 90 stanowisk
pracy, na których wystêpuj¹ ró¿ne uci¹¿liwe czynniki
środowiska pracy, w tym ha³as [5]. Jego g³ównymi
źród³ami s¹ inni pracownicy prowadz¹cy rozmowy
oraz ha³as pochodz¹cy ze s³uchawki telefonu
[6, 7, 8].

Specyfika warunków pracy konsultantów
telefonicznych sprawia, ¿e pracownicy s¹ nara¿eni na podobn¹ ekspozycjê na ha³as. Ekspozycja
na ha³as nie zmienia siê ka¿dego dnia pracy [9,
10]. Dlatego, podczas pomiarów zastosowano,
zgodnie z PN-EN ISO 9612 [11] metodê tzw. pomiarów stanowiskowych, polegaj¹c¹ na wyznaczeniu
ekspozycji na ha³as na losowo wybranych stanowiskach pracy z rozpatrywanej grupy, określeniu
wartości „średnich” parametrów ha³asu dla grupy,
a nastêpnie ocenie ekspozycji na ha³asu ca³ej grupy
pracowników.
Pomiary i ocenê nara¿enia na ha³as przeprowadzono na stanowiskach pracy konsultantów telefonicznych w sześciu pomieszczeniach (oznaczonych
kolejno: 1, 2, 3, 4, 5, 6). W wiêkszości z nich stanowiska pracy znajdowa³y siê w boksach (w sposób
uszeregowany – średnio po 8 stanowisk w szeregu).
Ścianki boksów, których dolne krawêdzie przytwierdzone by³y do biurka, o wysokości ok. 50 cm pe³ni³y
rolê ekranu miêdzy stanowiskami i by³y wykonane z
elementów poch³aniaj¹cych dźwiêk. We wszystkich
rozpatrywanych pomieszczeniach zastosowano
elementy zmniejszaj¹ce ha³as w pomieszczeniach
(wyk³adzina pod³ogowa i sufit podwieszany).
Zmiana robocza pracowników wynosi³a 8 godzin, natomiast przys³uguj¹ca im przerwa w pracy
trwa³a ok. pó³ godziny. W czasie pracy pracownicy
prowadzili rozmowy telefoniczne, oczekiwali
na rozmowê z klientem oraz wykonywali inne
prace, g³ównie na komputerze (np. prowadzenie
elektronicznej korespondencji z klientami).

Metoda pomiaru i oceny ha³asu
Ocena nara¿enia na ha³as na stanowiskach
pracy polega na porównaniu zmierzonych wartości
parametrów określaj¹cych ha³as z ich wartościami
dopuszczalnymi. Wartości dopuszczalne ha³asu
s¹ określone: ze wzglêdu na ochronê s³uchu oraz
ze wzglêdu na zapewnienie odpowiednich warunków pracy nie zak³ócaj¹cych dzia³alności pracownika
w procesie pracy – tzw. mo¿liwośæ realizacji przez
pracownika jego podstawowych zadañ.
Te pierwsze wartości określone s¹ w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
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Tabela 1. Wymagania dotycz¹ce minimalnego ³¹cznego czasu trwania pomiaru dla grupy
o jednorodnej ekspozycji na ha³as o liczebności nG wg PN-EN ISO 9612:2011
Table 1. Requirements for the minimum total duration of the measurements for a homogeneous noise exposure group of size nG according to PN-EN ISO 9612:2011
Liczba pracowników w grupie
o jednorodnej ekspozycji
nG
nG  5
5 < nG  15
15 < nG  40
nG > 40

Minimalny ³¹czny czas trwania
pomiaru, który nale¿y roz³o¿yæ
na grupê o jednorodnej ekspozycji
5h
5 h + (nG – 5) x 0,5 h
10 h + (nG – 15) x 0,25 h
17 h
lub dokonaæ podzia³u grupy

29 listopada 2002 r. ze zm. oraz w przypadkach, gdy
na stanowiskach pracy pracuj¹ kobiety w ci¹¿y lub
m³odociani w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z 30
lipca 2002 r. i rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z 24
sierpnia 2004 r. ze zm. [1, 12, 13]. Drugie wymienione
wartości s¹ określone w PN-N-01307:1994 [2].
Pomiary oraz ocena ha³asu przeprowadzone
zosta³y wg nastêpuj¹cych kryteriów:
A – ze wzglêdu na ochronê s³uchu (ucho z za³o¿on¹ s³uchawk¹), uwzglêdniaj¹c ha³as od wszystkich
źróde³ (w tym i s³uchawki), na podstawie pomiaru
parametru charakteryzuj¹cego ha³as w przewodzie s³uchowym ucha, na którym jest s³uchawka,
a nastêpnie przeliczenie tej wartości zmierzonej
metod¹ MIRE na wartości ha³asu na zewn¹trz ucha,
odniesionego do 8-godzinnego czasu pracy (określany parametr: poziom ekspozycji na ha³as LEX, 8h, 1;
dopuszczalna wartośæ tego parametru – 85 dB)
B – ze wzglêdu na ochronê s³uchu (ucho bez za³o¿onej s³uchawki), uwzglêdniaj¹c ha³as od wszystkich źróde³, odniesiony do 8-godzinnego czasu
pracy (bez za³o¿onej s³uchawki), na podstawie
pomiaru parametru charakteryzuj¹cego ha³as na zewn¹trz ucha (w odleg³ości 10 cm od ucha; określany parametr: poziom ekspozycji na ha³as LEX, 8h, 2
– dopuszczalna wartośæ tego parametru – 85 dB)
C – ze wzglêdu na ochronê s³uchu, uwzglêdniaj¹c ha³as od wszystkich źróde³ (bez s³uchawki jako
źród³a ha³asu), poprzez zmierzenie parametrów
charakteryzuj¹cych ha³as na zewn¹trz ucha w czasie pracy (w odleg³ości 10 cm od ucha; określane
parametry: maksymalny poziom dźwiêku A LAmax
i szczytowy poziom dźwiêku C LCpeak, dopuszczalne
wartości tych parametrów odpowiednio: 115 dB
i 135 dB)
D – ze wzglêdu na mo¿liwośæ realizacji przez pracownika podstawowych zadañ pracy, uwzglêdniaj¹c
ha³as od wszystkich źróde³ (bez s³uchawki), na podstawie pomiaru parametru charakteryzuj¹cego
ha³as na zewn¹trz ucha określanego podczas pracy
(w odleg³ości 10 cm od ucha; określany parametr:
równowa¿ny poziom dźwiêku A LAeq,Te, dopuszczalna
wartośæ tego parametru – 65 dB).
Pomiary ha³asu przeprowadzono z zastosowaniem metody pomiarów stanowiskowych (wg
PN-EN ISO 9612). Badania wykonano dla reprezentatywnych okresów pracy, podczas wykonywania
przez pracowników standardowych czynności
na wszystkich stanowiskach pracy.
Podstaw¹ metody pomiarów stanowiskowych
jest to, ¿e losowe próbki ekspozycji na ha³as (pomiary elementarne) s¹ wyznaczane podczas wykonywania czynności zidentyfikowanych w trakcie
analizy pracy. Na podstawie zidentyfikowanych
stanowisk pracy nale¿y utworzyæ grupy o jednorodnej ekspozycji na ha³as.

1 – B³ona bêbenkowa
2 – Mikrofon miniaturowy
3 – S³uchawka nag³owna

Rys. Sposób umieszczenia mikrofonu miniaturowego w przewodzie s³uchowym osoby
badanej
Fig. Sketch of miniature microphone placed in the ear canal

Tabela 2. Minimalny ³¹czny czas trwania pomiaru dla grupy konsultantów telefonicznych o jednorodnej ekspozycji na
ha³as (tj. pracuj¹cych w ka¿dym pomieszczeniu)
Table 2. Minimum total duration of the measurements for homogeneous group of telephone consultants (working
in each room)
Pomieszczenie

Liczba pracowników ng

1
2
3
4

1
2
3
4

22
24
19
35

Minimalny ³¹czny czas trwania
pomiaru [godz.]
11,75
12,25
11
15

5
6

5
6

29
35

13,5
15

Lp.

S¹ to grupy pracowników wykonuj¹cych te
same prace, w stosunku do których uwa¿a siê,
¿e s¹ nara¿one na podobn¹ ekspozycjê na ha³as.
Grupy o jednorodnej ekspozycji na ha³as mog¹
byæ definiowane w ró¿ny sposób. Na przyk³ad
mo¿liwe jest określanie takich grup zgodnie z nazw¹ stanowiska pracy, funkcj¹, miejscem pracy
lub zawodem. Alternatywnie, grupy te mog¹ byæ
tak¿e zdefiniowane przez analizê pracy zgodnie
z kryteriami produkcji, procesu technologicznego
lub czynności zawodowych.
Dla ka¿dej grupy o jednorodnej ekspozycji
na ha³as (liczebnośæ grupy nG):
a) wyznacza siê minimalny ³¹czny czas trwania
pomiaru (tabela 1.);
b) określa siê czas trwania próbki (czas trwania
pomiaru na pojedynczym stanowisku pracy) i liczbê
próbek (co najmniej piêæ) (liczba stanowisk pracy,
na których wykonuje siê pomiary) w taki sposób,
¿eby ³¹czny czas trwania pomiaru (suma czasów
trwania pomiarów elementarnych – na stanowiskach pracy) by³ co najmniej równy minimalnemu
czasowi trwania pomiaru (tabela 1.);
c) wykonuje siê pomiary próbek rozdzielonych losowo wśród cz³onków grupy oraz w czasie dnia pracy.
Metoda pomiarów ha³asu technik¹ MIRE
określana jest jako metoda pomiaru z mikrofonem
w uchu „rzeczywistym” (Microphone in Real Ear).
Pomiary te wykonywane s¹ za pomoc¹ mikrofonów miniaturowych lub sond mikrofonowych
umieszczonych w przewodzie s³uchowym osoby
badanej (rys.).
W przewodzie s³uchowym osoby badanej mierzy
siê równowa¿ny poziom ciśnienia akustycznego
w 1/3-oktawowych pasmach czêstotliwości. Zmierzone wartości s¹ nastêpnie przeliczane na poziomy
na zewn¹trz ucha, odpowiadaj¹ce poziomom
dźwiêku A w warunkach pola swobodnego lub rozproszonego. W zale¿ności od potrzeby, do wyznaczenia skorygowanych wartości poziomu ciśnienia
akustycznego (ze wzglêdu na pole akustyczne)
korzysta siê z charakterystyk czêstotliwościowych

podanych w normie lub mo¿na je wyznaczyæ indywidualnie na podstawie pomiarów.
Na podstawie zidentyfikowanych stanowisk
pracy zosta³o utworzonych 6 grup o jednorodnej
ekspozycji na ha³as, znajduj¹cych siê w oddzielnych pomieszczeniach. Norma PN-EN ISO 9612
nie podaje szczegó³owych wytycznych określania
grupy jednorodnej, mo¿na jednak zweryfikowaæ
prawid³owośæ jej doboru na podstawie wartości
niepewności sk³adowej zwi¹zanej z próbkowaniem
ha³asu. Dla ka¿dej z grup określono minimalny ³¹czny czas trwania pomiarów na podstawie liczebności
grupy (tabela 2.).

A – pomiary ha³asu ze wzglêdu na ochronê s³uchu
– poziom ekspozycji na ha³as LEX, 8h, 1
Pomiary ha³asu na stanowiskach konsultantów
telefonicznych podczas stosowania s³uchawek (pomiary w przewodzie s³uchowym) przeprowadzono
zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9612 i PN-EN
ISO 11904-1. Poziom ekspozycji na ha³as LEX, 8h, 1
określono na podstawie wyznaczonej wartości
parametru ha³asu na zewn¹trz ucha pracowników.
Wartośæ tê, na podstawie zmierzonych wartości
parametru ha³asu w przewodzie s³uchowym
(za pomoc¹ dozymetru lub miernika/analizatora),
wyznaczono stosuj¹c technikê MIRE. Poziom ekspozycji na ha³as dla grupy pracowników określono
wg strategii pomiarów stanowiskowych.

B – pomiary ha³asu ze wzglêdu na ochronê s³uchu
– poziom ekspozycji na ha³as LEX, 8h, 2
Pomiary ha³asu na stanowiskach konsultantów
telefonicznych podczas stosowania s³uchawek
(pomiar w odleg³ości 10 cm od ucha pracownika
bez za³o¿onej s³uchawki) przeprowadzono zgodnie
z wymaganiami PN-EN ISO 9612.
Poziom ekspozycji na ha³as LEX, 8h, 2 dla grupy
pracowników określono wg metody pomiarów
stanowiskowych.
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C – pomiary ha³asu ze wzglêdu na ochronê s³uchu
– maksymalny poziom dźwiêku A i szczytowy poziomu
dźwiêku C
Pomiary ha³asu na stanowiskach konsultantów telefonicznych przeprowadzono zgodnie
z wymaganiami PN-EN ISO 9612 oraz PN-N-01307.
Wielkości charakteryzuj¹ce ha³as – maksymalny
poziom dźwiêku A i szczytowy poziom dźwiêku C
dla grupy – przyjmowano jako wartości maksymalne
ze zmierzonych za pomoc¹ dozymetru (lub miernika analizatora), którego mikrofon znajdowa³ siê
w odleg³ości 10 cm od ucha pracownika.

D – pomiary ha³asu ze wzglêdu na mo¿liwośæ
realizacji podstawowych funkcji pracy – równowa¿ny
poziomu dźwiêku A
Pomiary ha³asu na stanowiskach konsultantów
telefonicznych przeprowadzono zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9612 oraz PN-N-01307. Wielkośæ
charakteryzuj¹c¹ ha³as równowa¿ny poziom dźwiêku
wyznaczano jako średni¹ energetyczn¹ ze zmierzonych wartości za pomoc¹ dozymetru (lub miernika
analizatora). Mikrofon znajdowa³ siê w odleg³ości
10 cm od ucha pracownika bardziej nara¿onego
na ha³as (bez uwzglêdnienia ha³asu od s³uchawki).

Niepewnośæ pomiarowa
Z³o¿ona niepewnośæ standardowa poziomu
ekspozycji na ha³as u (LEX, 8h), zgodnie z PN-EN ISO
9612, powinna byæ obliczana na podstawie wartości
liczbowych udzia³ów niepewności sk³adowych
w nastêpuj¹cy sposób:
(1)
gdzie:
ci – wspó³czynniki wra¿liwości
u1 – niepewnośæ standardowa zwi¹zana z rozrzutem wartości próbek, w dB
u2 – niepewnośæ standardowa zwi¹zana z wyposa¿eniem pomiarowym, w dB
u3 – niepewnośæ standardowa zwi¹zana z po³o¿eniem mikrofonu, w dB.
Dla celów normy PN-EN ISO 9612 uwzglêdniono
jednostronny 95% przedzia³ ufności, co odpowiada
wartości wspó³czynnika rozszerzenia k = 1,65.
W zwi¹zku z tym, niepewnośæ rozszerzon¹ wyznacza siê z zale¿ności:
U = 1,65 • u
(2)
gdzie:
u – z³o¿ona niepewnośæ standardowa, w dB.
Szczegó³owe wytyczne wyznaczania niepewności pomiarowej znajduj¹ siê w za³¹czniku C normy
PN-EN ISO 9612: 2011.

Wyniki pomiarów
i oceny nara¿enia na ha³asu
Na podstawie wyników pomiarów ha³asu
na stanowiskach pracy konsultantów telefonicznych
wyznaczono nastêpuj¹ce wartości ha³asu ze wzglêdu na ochronê s³uchu:
A – poziom ekspozycji na ha³as LEX, 8h, 1 – tabela 3a.
Wyznaczony poziom ekspozycji na ha³as na stanowiskach pracy w rozpatrywanych pomieszczeniach
zawiera³ siê w zakresie 68,8 – 73,9 dB i nie przekracza³ wartości dopuszczalnej (85 dB).
B – poziom ekspozycji na ha³as LEX, 8h, 2 – tabela 3b.
Wyznaczony poziom ekspozycji na ha³as na stanowiskach pracy w rozpatrywanych pomieszczeniach
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Tabela 3a. Wyznaczone technik¹ MIRE wartości parametru ha³asu na zewn¹trz s³uchawki na stanowiskach pracy w pomieszczeniach pracy (ucho ze s³uchawk¹, pomiary A)
Table 3a. Calculated noise parameters values at workplace outside the headphones (ear with the headset, measurements
A) determined according to MIRE technique
Lp.

Pomieszczenie

Liczba osób

N

LEX, 8h, 1 [dB]

u [dB]

U [dB]

1.

1

22

12

71,4

1,7

2,8

2.

2

24

13

68,8

3,1

5,1

3.

3

19

12

70,6

3,2

5,3

4.

4

35

15

71,1

3,5

5,8

5.

5

29

14

73,9

3,1

5,1

6.
6
35
15
71,8
2,6
4,3
Oznaczenia stosowane w tabeli:
LEX, 8h, 1- Poziom ekspozycji na ha³as odniesiony do 8h odpowiadaj¹cy warunkom pola rozproszonego na zewn¹trz s³uchawki
na stanowiskach pracy w pomieszczeniu (ucho ze s³uchawk¹), w dB
u – z³o¿ona niepewnośæ standardowa, w dB
Tabela 3b. Wyznaczone wartości parametru ha³asu na stanowiskach pracy w pomieszczeniach pracy (ucho bez s³uchawki,
pomiary B)
Table 3b. Calculated noise parameters values at workplace outside the headphones (ear without the headset, measurements B)
Lp.

Pomieszczenie

Liczba osób

N

LAeq, 8h, 2 [dB]

u [dB]

U [dB]

1.

1

22

12

69,0

2,8

4,6

2.

2

24

13

55,6

1,5

2,5

3.

3

19

12

53,9

2,1

3,5

4.

4

35

15

57,6

1,6

2,7

5.

5

29

14

60,7

2,5

4,5

6.
6
35
15
58,7
1,8
2,9
Oznaczenia stosowane w tabeli:
LEX, 8h, 2 – poziom ekspozycji na ha³as odniesiony do 8 h na stanowiskach pracy w pomieszczeniu (ucho bez s³uchawki), w dB
N – liczba próbek; u – z³o¿ona niepewnośæ standardowa, w dB; U – niepewnośæ rozszerzona, w dB
Tabela 4. Wyznaczone wartości parametrów ha³asu na stanowiskach pracy ze wzglêdu na ochronê s³uchu (pomiary C)
Table 4. Calculated noise parameters values at workplace due to hearing protection (measurements C)
Lp.

Pomieszczenie

Liczba osób

N

LAmax [dB]

LCpeak [dB]

1.

1

22

12

92,6

116,9

2.

2

24

13

86

104,4

3.

3

19

12

76,1

103,8

4.

4

35

15

88,0

107,2

5.

5

29

14

85,3

117,3

6.
6
35
15
89,1
106,6
Oznaczenia stosowane w tabeli:
LAmax – maksymalny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyk¹ czêstotliwościow¹ A na stanowiskach
pracy w pomieszczeniu, w dB
LCpeak – szczytowy poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyk¹ czêstotliwościow¹ C w pomieszczeniu, w dB
N – liczba próbek
Tabela 5. Wyznaczone wartości parametrów ha³asu na stanowiskach pracy ze wzglêdu na mo¿liwośæ realizacji podstawowych funkcji pracy (pomiary D)
Table 5. Calculated noise parameters values at workplace due to the ability to perform basic tasks in the work process
(measurements D)
Lp.

Pomieszczenie

Liczba osób

N

LAeq, Te [dB]

u [dB]

U [dB]

1.

1

22

12

69,3

2,8

4,6

2.

2

24

13

55,9

1,5

2,5

3.

3

19

12

54,2

2,1

3,5

4.

4

35

15

57,9

1,6

2,7

5.

5

29

14

61,0

2,5

4,5

6.
6
35
15
59,0
1,8
2,9
Oznaczenia stosowane w tabeli:
LAeq, T – równowa¿ny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyk¹ czêstotliwościow¹ A w przedziale
czasowym Te, na stanowiskach pracy w pomieszczeniu, w dB; N – liczba próbek; u – z³o¿ona niepewnośæ standardowa
w dB; U – niepewnośæ rozszerzona, w dB
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Tabela 6. Wyniki oceny ha³asu ze wzglêdu na ochronê s³uchu na stanowiskach pracy konsultantów telefonicznych (Ocena A, B i C)
Table 6. Results of noise assessment at workplace due to hearing protection (Assessment A, B and C)
Lp.

Pomiesz-czenie

Liczba
osób

LEX, 8h, 1
[dB]

LEX, 8h, 2
[dB]

LEX, 8h, dop
[dB]

Przekroczenie
[dB]

LAmax [dB]

LAmax, dop
[dB]

Przekroczenie
[dB]

LCpeak [dB]

LCpeak, dop [dB]

Przekroczenie
[dB]

1.
1
22
71,4
69,0
85
92,6
115
116,9
135
2.
2
24
68,8
55,6
85
86,0
115
104,4
135
3.
3
19
70,6
53,9
85
76,1
115
103,8
135
4.
4
35
71,1
57,6
85
88,0
115
107,2
135
5.
5
29
73,9
60,7
85
85,3
115
117,3
135
6.
6
35
71,8
58,7
85
89,1
115
106,6
135
Oznaczenia stosowane w tabeli:
LEX, 8h, 1 – poziom ekspozycji na ha³as odniesiony do 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy, na stanowiskach pracy w pomieszczeniu (dla ucha ze s³uchawk¹); LEX, 8h, 2 – poziom ekspozycji
na ha³as odniesiony do 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy, na stanowiskach pracy w pomieszczeniu (dla ucha bez s³uchawki); LEX, 8h, dop – dopuszczalny poziom ekspozycji na ha³as
odniesiony do 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy; LAmax – najwiêksza wartośæ maksymalnego poziomu dźwiêku A, na stanowiskach pracy w pomieszczeniu; LAmax, dop – dopuszczalny
maksymalny poziom dźwiêku A, na stanowisku pracy; LCpeak – najwiêksza wartośæ szczytowego poziomu dźwiêku C na stanowiskach pracy w pomieszczeniu; LCpeak, dop – dopuszczalny
szczytowy poziom dźwiêku C, na stanowisku pracy
Tabela 7. Wyniki oceny ha³asu ze wzglêdu na mo¿liwośæ realizacji podstawowych funkcji pracy na stanowiskach pracy
konsultantów telefonicznych (Ocena D)
Table 7. Results of noise assessment at workplace due to the ability to perform basic tasks in the work process
(Assessment D)
Lp.

Pomieszczenie

Liczba osób

LAeq, Te [dB]

LAeq, Te, dop [dB]

Przekroczenie
[dB]
4,3
-

1
22
69,3
65
2
24
55,9
65
3
19
54,2
65
4
35
57,9
65
5
29
61,0
65
6
35
59,0
65
Oznaczenia stosowane w tabeli:
LAeq, Te – równowa¿ny poziom dźwiêku A, w czasie wykonywanych czynności na stanowiskach pracy w pomieszczeniu
LAeq, Te, dop – dopuszczalny równowa¿ny poziom dźwiêku A ze wzglêdu na mo¿liwośæ realizacji przez pracownika jego
podstawowych zadañ

zawiera³ siê w zakresie 53,9 – 69,0 dB i nie przekracza³ wartości dopuszczalnej (85 dB).
C – maksymalny poziom dźwiêku A LAmax. – tabela 4. Wyniki przeprowadzonych badañ wykaza³y,
¿e zmierzone na stanowiskach pracy najwiêksze
wartości maksymalnego poziomu dźwiêku A, LAmax,
we wszystkich pomieszczeniach zawiera³y siê w zakresie 76,1 dB – 92,6 dB i nie przekracza³y wartości
dopuszczalnej (115 dB).
Szczytowy poziom dźwiêku C LCpeak – tabela 4.
Zmierzone najwiêksze wartości szczytowego poziom dźwiêku C, LCpeak, na badanych stanowiskach,
we wszystkich pomieszczeniach zawiera³y siê w zakresie od 103,8 dB do ok.117,3 dB i nie przekracza³y
wartości dopuszczalnej (135 dB).
Wyznaczono tak¿e wartości ha³asu ze wzglêdu
na mo¿liwośæ realizacji podstawowych funkcji pracy:
D – równowa¿ny poziom dźwiêku A – tabela 5.
Równowa¿ny poziom dźwiêku A, na stanowiskach
pracy w rozpatrywanych pomieszczeniach zawiera³
siê w zakresie 54,2 – 69,3 dB i w pomieszczeniu nr 1
przekroczy³ wartośæ dopuszczaln¹ (65 dB).
Wyniki oceny ha³asu na stanowiskach konsultantów telefonicznych podano w tabeli 6. i 7. Na podstawie wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e zmierzone wartości ha³asu ze wzglêdu na ochronê s³uchu (poziom
ekspozycji na ha³as, maksymalny poziom dźwiêku A,
szczytowy poziom dźwiêku C) nie przekracza³y wartości dopuszczalnych, nawet przy uwzglêdnieniu wyznaczonych niepewności (górnej granicy 95% przedzia³u ufności). Wyst¹pi³y natomiast przekroczenia
wartości dopuszczalnych ha³asu ze wzglêdu na mo¿liwośæ realizacji podstawowych zadañ pracy na stanowiskach pracy w pomieszczeniu nr 1 – o 4,3 dB.
Przy uwzglêdnieniu niepewności pomiarowej, nie-

wielkie przekroczenia mog³yby równie¿ wyst¹piæ
na stanowiskach pracy w pomieszczeniu nr 5 (górna
granica 95% przedzia³u ufności – 65,5 dB).

Podsumowanie
Wyniki pomiarów i oceny ha³asu na wybranych
stanowiskach pracy konsultantów telefonicznych
pracuj¹cych w 6 pomieszczeniach wykaza³y, ¿e
nie wystêpuje w nich ha³as, którego wartości
przekraczaj¹ poziomy dopuszczalne ze wzglêdu
na ochronê s³uchu. W jednym z tych pomieszczeñ
ha³as przekracza³ natomiast wartości dopuszczalne
ze wzglêdu na mo¿liwości realizacji funkcji pracy.
W pomieszczeniu tym pracowa³o 22 pracowników
(13,4% objêtych badaniami). Mo¿na wiêc na podstawie przeprowadzonych badañ przyj¹æ, ¿e na stanowiskach pracy konsultantów telefonicznych ha³as
jest czynnikiem środowiska pracy utrudniaj¹cym jej
wykonywanie, a na niektórych stanowiskach bêdzie
przekracza³ wartości dopuszczalne ze wzglêdu na
realizacjê przez pracownika jego podstawowych
zadañ pracy. Dlatego na tego typu stanowiskach
pracy nale¿y przeprowadzaæ ocenê ha³asu, ¿eby
ustaliæ, czy pracownik bêdzie w stanie wykonywaæ
podstawowe zadania.
Na stanowiskach pracy konsultantów telefonicznych stosowane dotychczas standardowe metody
pomiaru i oceny ha³asu polegaj¹ce na ocenie ha³asu
na ka¿dym stanowisku pracy nie s¹ ani konieczne,
ani uzasadnione. Wiêkszośæ stanowisk pracy mo¿na
pogrupowaæ w jednorodne grupy (nara¿enia na
ha³as), a pomiary i ocenê wykonaæ dla ca³ej grupy
(tzw. pomiary stanowiskowe). Takie podejście, nie
powoduj¹c obni¿enia wiarygodności oceny ha³asu,
umo¿liwi znaczne ograniczenie kosztów pomiarów.

Na stanowiskach pracy telefonistów konieczne jest
tak¿e, poza ha³asem otoczenia, uwzglêdnienie ha³asu
od s³uchawki telefonicznej. Pomiar ha³asu wykonuje
siê w przewodzie s³uchowym ucha pracownika (mikrofonem miniaturowym), na którym jest s³uchawka,
a zmierzone wartości przelicza siê na wartości ha³asu
na zewn¹trz s³uchawki tzw. technik¹ MIRE.
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