Parametry charakteryzujące środowisko akustyczne w wielkoprzestrzennych
pomieszczeniach do pracy umysłowej
Autor: dr inż. Witold Mikulski

2017 r.
Materiał opracowany na podstawie wyników IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i
warunków pracy”, finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy
Instytut Badawczy.

1. Parametry
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środowisko

akustyczne

w

wielkoprzestrzennych pomieszczeniach do pracy umysłowej

1.1 Pomieszczenia wielkoprzestrzenne do pracy umysłowej
Jednym z podstawowych zadań związanych z organizacją pracy, jest zapewnienie
pracownikom odpowiednich warunków pracy. W tym zakresie konieczne jest dostosowanie
środowiska pracy do realizowanych przez pracownika zadań. Ważnym elementem tego procesu
jest zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków bezpieczeństwa i ergonomii pracy.
Jednym z elementów środowiska pracy jest akustyczne środowisko pracy, zarówno jako
szkodliwy lub uciążliwy czynnik fizyczny, jak również czynnik umożliwiający pracę
(komunikacja werbalna oraz sygnały informacyjne i bezpieczeństwa). Jest oczywiste, że
akustyczne środowisko pracy musi być dostosowane do charakteru wykonywanych czynności
pracy.
W niniejszych wytycznych rozpatruje się stanowiska pracy umysłowej (tj. biurowych) w
pomieszczeniach wielkoprzestrzennych. Typowe wady wielkoprzestrzennych pomieszczeń
biurowych, jednoznacznie wskazywane zarówno przez ekspertów jak i pracowników to:


nieprawidłowa

wentylacja

i

klimatyzacja

pomieszczeń

(bardzo

trudne

zindywidualizowanie warunków środowiska),
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zapewnienie bilateralnej komunikacji werbalnej przy jednoczesnej minimalizacji hałasu,
w tym od rozmów innych pracowników,



zapewnienie właściwego oświetlenia w pomieszczeniach podzielonych na boksy lub w
pomieszczeniach z dużym gabarytowo wyposażeniem.
W pomieszczeniach wielkoprzestrzennych do pracy umysłowej, a więc pomieszczeniach

o dużych powierzchniach i o stosunkowo niewielkiej wysokości, pracuje wielu pracowników
(często ich liczba zawiera się w zakresie od 70 do 150 pracowników) wykonujących prace
umysłowe (biurowe lub rzadziej koncepcyjne). Specyfika pracy pracowników polega na tym,
że część pracy polega na komunikowaniu się werbalnym między pracownikami oraz
komunikowaniu się przez telefony. Podstawową przyczyną oddziaływania hałasu na
pracownika jest więc gwar rozmów, w których rozpatrywany pracownik nie bierze udziału,
więc traktuje go, jako hałas. Dodatkowo wypadkowy hałas powodują: urządzenia w
pomieszczeniu (w tym środki pracy), wyposażenie techniczne budynku oraz źródła hałasu
spoza pomieszczenia (w tym ruch drogowy itp.) tworząc tło akustyczne. Tło akustyczne na
tych stanowiskach pracy może pozytywnie wpływać na akustyczne warunki środowiska pracy,
a więc i komfort pracy. Przypadek ten ma miejsce, gdy tło akustyczne (nieabsorbujące uwagi
pracownika oraz nie stwarzające zagrożenia dla jego zdrowia) maskuje dźwięki, które
rozpraszają jego uwagę lub powodują jego nadmierne zmęczenie. Dlatego kryteria oceny
warunków akustycznych środowiska pracy w pomieszczeniach wielkoprzestrzennych do pracy
umysłowej będą się składały z: kryteriów ograniczenia hałasu (wypadkowego od wszystkich
źródeł oraz niezależnie od wyposażenia technicznego budynku) oraz zasad zapewnienia
odpowiednich warunków zrozumiałości mowy i separacji akustycznej między stanowiskami (w
tym minimalnego poziomu dźwięku tła akustycznego). Kryteria oceny właściwości
akustycznych środowiska w pomieszczeniach wielkoprzestrzennych do pracy umysłowej
oparte na porównaniu wartości wielkości fizycznych (dalej zwanych parametrami) i ich
wartości dopuszczalnych podano w rozdziale następnym.
W tym miejscu przytacza się kilka wymagań określonych w przepisach dotyczących
pomieszczeń wielkoprzestrzennych, głównie wynikających z innych przesłanek niż akustyczne,
które choć nie bezpośrednio, to jednak w istotny sposób wpływają na warunki akustyczne. Są
nimi:


Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy
(tj. tych, w których pracownicy przebywają powyżej 4 godzin dziennie) powinno
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przypadać, co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2
wolnej powierzchni podłogi.


Wysokość pomieszczeń stałej pracy nie może być mniejsza niż 3 m w świetle.



Dopuszcza się obniżenie wysokości tych pomieszczeń do 2,5 m w świetle, jeżeli: (w
pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego
przypada, co najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia).



Wysokość pomieszczeń, w których pracownicy przebywają jedynie od 2 do 4 godzin w
ciągu doby, nie może być mniejsza niż 2,2 m.



W pomieszczeniach pracy należy zapewnić odpowiednią wentylację lub klimatyzację
(urządzenia wentylacji mechanicznej powinny być tak instalowane, aby strumień
powietrza nie był kierowany bezpośrednio na stanowiska pracy), w tym utrzymywać
temperaturę nie niższą niż 18°C.



Jeżeli w pomieszczeniach, w których praca wymaga stałej łączności między
stanowiskami, przestrzeń należy podzielić na strefy pracy grupowej, lub boksy biurowe.



Szerokość przejścia w biurach powinna być nie mniejsza niż 60 cm, a przy ruchu
dwukierunkowym 100 cm; minimalna wysokość 200 cm.



Standardowe wymiary stołu biurowego: szerokość 150 cm, głębokość 75 cm.

1.2 Parametry

charakteryzujące

środowisko

akustyczne

w

wielkoprzestrzennych pomieszczeniach do pracy umysłowej
Parametrów charakteryzujących środowisko akustyczne w wielkoprzestrzennych
pomieszczeniach do pracy umysłowej jest bardzo dużo. Mając na uwadze możliwość ich
wykorzystania w praktyce poniżej, ograniczono ich liczbę do minimum tj. do kilkunastu.
Można

je

podzielić,

z

punktu

widzenia

fizyki

charakteryzowanych

zjawisk

lub

charakteryzowanych właściwości środowiska akustycznego, na trzy grupy:


Parametry charakteryzujące dopuszczalny hałas na stanowiskach pracy i miejscach pracy:
o

oddziaływujący na pracownika ze względu na ochronę słuchu (w tym NDN –
Najwyższe Dopuszczalne Natężenie hałasu) : poziom ekspozycji na hałas LEX,8h lub
LEX,w, maksymalny poziom dźwięku A LAmax i szczytowy poziom dźwięku C
LCpeak,
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o

od wszystkich źródeł hałasu łącznie (ze względu na możliwość realizowania
podstawowych czynności pracy): równoważny poziom dźwięku A LAeq,Te i
równoważny poziomu dźwięku G LGeq,Te,

o

od wyposażenia technicznego budynku: równoważny poziom dźwięku A w
pomieszczeniu LAeq,tech,



Parametry charakteryzujące pomieszczenie:
o

chłonność akustyczna pomieszczenia A i chłonność akustyczna pomieszczenia
odniesiona do 1m2 rzutu pomieszczenia (w większości przypadków powierzchni
podłogi), A1/1m2,

o


czas pogłosu T,

Parametry

charakteryzujące

pomieszczenie

oraz

hałas

w

pomieszczeniu

(z

wykorzystaniem źródła dźwięku mowy – tzw. wzorcowego):
o

rozkład wskaźnika transmisji mowy STI w pomieszczeniu STI(x,y), w
szczególności wskaźnik transmisji mowy STI w funkcji odległości (od źródła
mowy) STI(r) oraz dwie wielkości go charakteryzujące (przy zadanym poziomie tła
akustycznego):

o



promień rozproszenia rD,



promień prywatności rP,

rozkład poziomu dźwięku mowy w pomieszczeniu Lp,A,S(x,y), w szczególności
poziom dźwięku A mowy w funkcji odległości (od źródła mowy) Lp,A,S(r) oraz dwie
wielkości go charakteryzujące (przy uwzględnieniu zadanego poziomu tła
akustycznego):

o



poziom dźwięku A mowy w odległości 4m (od źródła mowy) Lp,A,S,4m,



spadek poziomu dźwięku A mowy na podwojenie odległości D2,S,

tło akustyczne, w tym sygnał maskujący dźwięki mowy (niepożądane) Lp,A,B.

W powyższych symbolach nie ujednolicano pisowni, starając się stosować terminologię
stosowaną w normach, dlatego poziom dźwięku A oznacza się jako LA , Lp,A i Lp,A,B.

W „Metody pomiarów i kryteria oceny parametrów charakteryzujących środowisko akustyczne
w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach do pracy umysłowej” podano definicje oraz metody
pomiaru ww. parametrów.
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Załącznik 1. Wykaz polskich norm powołanych w tym rozporządzeniu paragraf 323
ust.2.
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 7 czerwca 2017 r.
(Dz.U. 2017 poz. 1348 z 7 lipca 2017) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 kwietnia 2017 w sprawie uciążliwych,
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących
dziecko piersią (Dz.U.2017 poz. 796)
PN – EN ISO 18233:2006 „Akustyka – Zastosowanie nowych metod pomiarowych w
akustyce budynku i pomieszczeń”.
PN-N-01307:1994 „Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy.
Wymagania dotyczące wykonania pomiarów”.
PN-B-02151-02:1987 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”.
PN-B-02151-3:2015 „Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach Część
3: Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna
elementów budowlanych. Wymagania”.
PN-B-02151-4:2015 „Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach Część
4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w
pomieszczeniach”.
PN-B-02153:2002 „Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki”.
PN-Z-01338:2010 „Akustyka - Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na
stanowiskach pracy”.
PN-EN 60268-16:2011 „Urządzenia systemów elektroakustycznych - Część 16:
Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy”.
PN-EN ISO 3382-1:2009 „Akustyka − Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń −
Część 1: Pomieszczenia specjalne”.
PN-EN ISO 3382-2:2010 „Akustyka - Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń Część 2: Czas pogłosu w zwyczajnych pomieszczeniach”.
PN-EN ISO 3382-3:2012 „Akustyka - Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń Część 3: Pomieszczenia biurowe typu open space”.
PN-EN ISO 10052:2007 „Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków
powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego Metoda uproszczona”.
PN-EN ISO 11654:1999 „Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w
budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku”.
PN-EN ISO 11690-1:2000 „Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy
projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -Wytyczne redukcji hałasu”.
PN-EN ISO 11690-2:2000 „Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy
projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Środki
redukcji hałasu”.
PN-EN ISO 11690-3:2002 „Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy
projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Część
3: Propagacja dźwięku i prognozowanie hałasu w pomieszczeniach pracy”.
PN-EN ISO 17624:2008 „Akustyka -- Wytyczne dotyczące ograniczania hałasu w
biurach i pomieszczeniach pracy za pomocą ekranów akustycznych”.
PN-EN ISO 16032:2006 „Akustyka -- Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od
urządzeń wyposażenia technicznego w budynkach -- Metoda dokładna”.
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