Wymagania technicznego
bezpieczeństwa pracy dla
pomieszczeń i stanowisk pracy
Część 1
Do wykorzystania tylko przez słuchaczy
semestru I TBHP PROEDU
2020

WSTEP
Podstawowe wymagania technicznego bezpieczeństwa pracy dla POMIESZCZEŃ I
STANOWISK PRACY są zawarte w nw podstawowych przepisach
• Kodeks Pracy
• Rozp. M.PiPS z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy ( zwane dalej w skrócie ROPBHP). W szczególności „DZIAŁ III
Pomieszczenia pracy”
• przepisy techniczno-budowlane wydane na Podstawie Prawa Budowlanego ( w
tym najistotniejsze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie )
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów
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WYMAGANIA OGÓLNE KODEKSU PRACY
Kodeks Pracy Dział X Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Art. 213. Obowiązki pracodawcy w razie budowy lub przebudowy zakładu pracy
§ 1. Pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu
budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na
podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny
pracy.
§ 2. Obiekt budowlany, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, powinien
spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 3. Przebudowa obiektu budowlanego, w którym znajdują się pomieszczenia
pracy, powinna uwzględniać poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy budowa lub
przebudowa dotyczy części obiektu budowlanego, w której znajdują się
pomieszczenia pracy.

Art. 214. Obowiązki pracodawcy w zakresie pomieszczeń pracy
§ 1. Pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie
do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się
w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie
zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
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Pojęcia podstawowe z ROPBHP 1

„osłona” - element lub zestaw elementów konstrukcyjnych służący do
ochrony człowieka przed niebezpiecznymi lub uciążliwymi wpływami
pracujących części, mechanizmów i układów roboczych maszyny lub innego
urządzenia technicznego,
„pomieszczenie higienicznosanitarne” - szatnie, umywalnie,
pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie z wyjątkiem stołówek,
pomieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania się
pracowników oraz pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i
odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
„pomieszczenie pracy” -pomieszczenie przeznaczone na pobyt
pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za
przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których:
•łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany
roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter
dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z
dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,
•mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające na zapewnienie
odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez
zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego
reżimu organizacji pracy,
•jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu
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przebywania
w nich pracowników zajmujących się obsługą,

Pojęcia podstawowe z ROPBHP 2
„pomieszczenie stałej pracy” - pomieszczenie pracy, w którym łączny
czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza
4 godziny,

pomieszczenie czasowej pracy - pomieszczenie , w którym łączny czas
przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2-4 godz
„przepisy techniczno-budowlane” - przepisy ustawy Prawo budowlane
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

„ryzyko zawodowe” - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych
zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w
szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków
zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku
pracy lub sposobu wykonywania pracy,
„teren zakładu pracy” - przestrzeń wraz z obiektami budowlanymi, będącą
w dyspozycji pracodawcy, w której pracodawca organizuje miejsca pracy,
„miejsce pracy” - miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego
pracownik ma dostęp w związku z wykonywaniem pracy,
„stanowisko pracy” - przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i
przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje
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pracę,

Pojęcia podstawowe z ROPBHP 3
„środki ochrony indywidualnej” wszelkie środki noszone lub trzymane
przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą
zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub
szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie
akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Do środków ochrony
indywidualnej nie zalicza się: - zwykłej odzieży roboczej i mundurów,
które nie są specjalnie przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia pracownika, - środków ochrony indywidualnej
używanych przez wojsko, Policję i inne służby utrzymania porządku
publicznego, - wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej
pomocy i ratownicze, - środków ochrony indywidualnej stosowanych na
podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym, - wyposażenia
sportowego, - środków służących do samoobrony lub do odstraszania, przenośnych urządzeń do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń i
naruszania porządku publicznego,
„środki ochrony zbiorowej” - środki, przeznaczone do jednoczesnej
ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i
szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w
środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w
pomieszczeniach
pracy, maszynach i innych urządzeniach,
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Pojęcia podstawowe z ROPBHP 4
„środowisko pracy” - warunki środowiska materialnego (określonego
czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa się
proces pracy,
„urządzenia ochronne” - osłony lub takie urządzenia, które spełniają jedną
lub więcej z niżej wymienionych funkcji:
• zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych,

•powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik
znajdzie się w strefie niebezpiecznej,
•nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych, jeśli
pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej,
•zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych
urządzeń technicznych,
•nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub
szkodliwych
„zagrożenie” - stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub
chorobę
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Określenia
Pomieszczenie pracy – przeznaczone na pobyt
pracowników , w którym wykonywana będzie praca .
Nie są uważane za pomieszczenia pracy :
- Czas przebywania pracowników jest krótszy niż 2
godz. na dobę, w tym dozór, konserwacja ,
utrzymanie czystości
-Mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające
zapewnienia odpowiednich warunków przebywania
pracowników w celu obsługi bez środków ochrony
indywidualnej ,
- Prowadzona jest hodowla roślin lub zwierząt
niezależnie od czasu przebywania pracowników

Pomieszczenia pracy
 Pomieszczenia pracy - wymagania ogólne
Obiekty budowlane, w których znajdują się
pomieszczenia pracy, powinny spełniać
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i
higieny pracy, bezpieczeństwa użytkowania,
bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony
środowiska. Układ funkcjonalny powinien
być dostosowany do rodzaju prowadzonej
działalności i liczby zatrudnionych
pracowników.

 Gdy występują czynniki szkodliwe dla zdrowia ,
wysoka temperatura ,hałas, promieniowanie
rozwiązania techniczne uniemożliwiające
przedostawanie się tych czynników do innych
pomieszczeń
 Ściany i sufity pomieszczeń gdy występują
substancje szkodliwe to powinny mieć pokrycia
ochronne chroniące przed adsorpcją ,
przystosowane do łatwego czyszczenia i
zmywania
 Gdy możliwość wybuchu to ściany i
stropy,dachy wykonane zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa dla tego rodzaju robót

 Podłogi – stabilne, nieśliskie,równe, niepylące,
odporne na ścieranie oraz na nacisk, jeżeli
wymagania technologiczne to wykonane z
materiału nieiskrzącego
 Jeżeli jest dobrym przewodnikiem ciepła to
lub jeżeli przy wykonywaniu pracy występuje
jej zamoczenie, w przejściach oraz w miejscach
do stania i siedzenia powinny znajdować się
podesty izolujące od zimna lub wilgoci albo
powinny być stosowane inne środki izolujące.
Podesty powinny być stabilne, wytrzymałe na
obciążenie użytkowe, zabezpieczające przed
poślizgiem i potknięciem

Pomieszczenia pracy- wysokość, powierzchnia i kubatura
w zależności od stosowanej technologii, rodzaju prac, liczby
pracowników i czasu ich przebywania w pomieszczeniach
pracy

Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
• bezpieczeństwa konstrukcji,
• bezpieczeństwa pożarowego,
• bezpieczeństwa użytkowania,
• odpowiednich warunków higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
• ochrony przed hałasem i drganiami,
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności
cieplnej przegród
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PRZYSTOSOWANIE OBIEKTÓW DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami
Prawo Budowlane + przepisy techniczno budowlane
ROPBHP § 48 oraz § 5 w załączniku nr 3
•
•
•
•
•
•

projektowanie uniwersalne
drzwi ,
pochylnie,
spoczniki,
pomieszczenia higieniczno sanitarne
parkingi,
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 Pomieszczenia stałej pracy nie powinny być lokalizowane
poniżej poziomu otaczającego terenu, z wyjątkiem
pomieszczeń, o których mowa w § 18.2 ROPBHP oraz
jeżeli wymaga tego rodzaj produkcji (w chłodniach,
rozlewniach win itp.).
 Poniżej poziomu otaczającego terenu mogą znajdować
się pomieszczenia pracy w garażu, kotłowni i
warsztatach podręcznych, pomieszczenia handlowe,
usługowe i gastronomiczne w ulicznych przejściach
podziemnych, w podziemnych stacjach
komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i
hotelach oraz w obiektach zabytkowych, pod warunkiem
zachowania wymagań przepisów technicznobudowlanych i po uzyskaniu zgody właściwego
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem
pracy.
 Na warunkach określonych w § 18.2 ROPBHP i w
przypadku zapewnienia oświetlenia dziennego,
pomieszczenia stałej pracy mogą znajdować się w
suterenach lub piwnicach.

 Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w
pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co
najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co
najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez
urządzenia techniczne, sprzęt itp.).
 Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być
mniejsza niż:
1) 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują
czynniki szkodliwe dla zdrowia;
2) 3,3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są
prace powodujące występowanie czynników
szkodliwych dla zdrowia.
Wysokość pomieszczeń, o których mowa w ust. 1), może być
obniżona w przypadku zastosowania klimatyzacji - pod
warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego.

 Wysokość określona w pkt 1) może być zmniejszona do:
1) 2,5 m w świetle:
a. jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż
4 pracowników, a na każdego z nich przypada co
najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia lub
b. w pomieszczeniu usługowym lub produkcyjnym drobnej
wytwórczości mieszczącym się w budynku
mieszkalnym, jeżeli przy wykonywanych pracach nie
występują pyły lub substancje szkodliwe dla zdrowia,
hałas nie przekracza dopuszczalnych wartości poziomu
dźwięku w budynkach mieszkalnych, określonych w
Polskich Normach, a na jednego pracownika przypada
co najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia;
2) 2,2 m w świetle - w dyżurce, portierni, kantorze, kiosku
ulicznym, dworcowym i innym oraz w pomieszczeniu
usytuowanym na antresoli otwartej do większego
pomieszczenia.

Pomieszczenia pracy - obliczenia
Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w danym pomieszczeniu pracy powinno
przypadać co najmniej 13 m2 wolnej objętości pomieszczenia:

Omin = (Pp · h - Ow) : Lz
gdzie:
Omin - wolna objętość pomieszczenia przypadająca na jednego pracownika
Pp

- powierzchnia podłogi w pomieszczeniu

H

- wysokość pomieszczenia

Ow

- objętość wyposażenia (mebli, urządzeń itp.) znajdującego się w pomieszczeniu

Lz

- liczba osób jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniu

Wolna powierzchnia podłogi (nie zajęta przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.) przypadająca na
każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w danym pomieszczeniu pracy nie powinna
być mniejsza niż 2 m2.

Pp min = (Pp - Pw) : Lz
gdzie:
Pp min - powierzchnia podłogi przypadająca na jednego pracownika
Pp

- powierzchnia podłogi w pomieszczeniu

Pw

- powierzchnia podłogi zajęta przez wyposażenie pomieszczenia

Lz

- liczba osób jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniu

 W pomieszczeniu o stropie pochyłym
wymagania określone w przepisach stosuje
się do średniej wysokości pomieszczenia,
przy czym w najniższym miejscu wysokość
pomieszczenia nie może być mniejsza w
świetle niż 1,9 m (licząc od poziomu podłogi
do najniżej położonej części konstrukcyjnej
sufitu).
 Wymiary otworów drzwiowych w każdym
pomieszczeniu powinny być odpowiednie do
liczby pracowników z nich korzystających
oraz do rodzaju i wielkości używanych
urządzeń transportowych i przemieszczanych
ładunków

 Pomiędzy pomieszczeniami nie należy wykonywać
progów, chyba że warunki techniczne wymagają ich
zastosowania. W takich przypadkach należy je
oznaczyć w sposób widoczny.

Oświetlenie
 W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić
oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub
niewskazane ze względu na technologię produkcji, a
na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego
pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w
porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle
ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić
co najmniej 1:8.
W innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne
jest wymagane ze względów na przeznaczenie - co
najmniej 1:12.

PN-EN 12464-1
ŚWIATŁO I OŚWIETLENIE-OŚWIETLENIE
MIEJSC PRACY. CZĘŚĆ 1: MIEJSCA PRACY
WE WNETRZACH
Podstawowe parametry oświetlenia:
• natężenie oświetlenia [ lx ]
• ograniczenie olśnienia [ UGR ]
• barwa światła [ K ] i oddawanie barw [ Ra]
• równomierność oświetlenia
• rozkład luminancji w polu pracy wzrokowej
• migotanie i efekt stroboskopowy

NATĘŻENIE OŚWIETLENIA
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA –
ILOŚĆ ŚWIATŁA PADAJĄCA
NA DANĄ POWIERZCHNIĘ

natężenie oświetlenia w
polu zadania [lx]

natężenie oświetlenia w polu
bezpośredniego otoczenia
[lx]

>750

500

500

300

300

200

<200

E zadania

pole zadania

zalecana skala
stopniowania
natężenia

pole bezpośredniego otoczenia
minimum 0,5 m
20

30

50

75

100

150

200

300

500

750

1000

1500

2000

3000

5000

NATĘŻENIE OŚWIETLENIA
rodzaj wnętrza, zadania
lub czynności

Stara norma
PN-84/E-02033

Nowa PN-EN 12464-1

szatnie, umywalnie,
toalety

100

200

pokoje spotkań i
konferencje

300

500

recepcja, portiernia

200

300

sale wykładowe

300

500

zgrubna i średnia
obróbka skrawaniem

300

200/300

gabinety lekarskie

300

500

strefy komunikacji,
korytarz

100

100

OLŚNIENIE

Wartość UGR ( ujednolicona ocena
olśnienia) w pomieszczeniach powinna
być większa niż podana w normie
Rodzaj wnętrza
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UGR

Szatnie, umywalnie. toalety

200

25

Pokoje spotkań i konferencji

500

19

Recepcja , portiernia

300

22

Sale wykładowe

500

19

Zgruba i średnia obróbka skrawaniem

200/300

22

Gabinety lekarskie

500

19

Strefy komunikacji, korytarze

100

28

OLŚNIENIE
OLŚNIENIE

przykre (przeszkadzające)
dekontrastujące i odbiciowe
OLŚNIENIE – DOZNANIE WYWOŁANE
JASKRAWYMI POWIERZCHNIAMI
WYSTĘPUJĄCYMI W POLU WIDZENIA

oprawy instalacji
oświetleniowej, okna

zapobieganie
przesłanianie chroniące
przed olśnieniem,
stosowanie kątów
ochrony w zależności
od luminancji lampy

Oprawy instalacji,
powierzchnie, luminancja
opraw, ciemne ściany i sufit
zapobieganie

rozmieszczenie opraw
i miejsc pracy,
rodzaj pokrycia
powierzchni (matowe),
ograniczenie luminancji opraw,
stosowanie jasnego sufitu i ścian

ODDAWANIE BARWY ŚWIATŁA
wygląd barwy lampy
(chromatyczność światła emitowanego)

wygląd barwy

oddawanie barw

temperatura barwowa

ciepło

poniżej 3300 K

pośredni

od 3300 do 5300 K

zimny

powyżej 5300 K

barwy obiektów, przedmiotów,
cery ludzkiej powinny być
oddane w sposób naturalny

barwy bezpieczeństwa
zawsze powinny być rozpoznawalne

Ogólny wskaźnik oddawania barw – Ra
Min 0...........................100 max
Przy pracy stałej we wnętrzach min 80

ODDAWANIE BARW
rodzaj wnętrza, zadania
lub czynności

PN-EN 12464-1

RA

szatnie, umywalnie,
toalety

200

80

pokoje spotkań i
konferencje

500

80

recepcja, portiernia

300

80

sale wykładowe

500

80

zgrubna i średnia obróbka
skrawaniem

200/300

60

gabinety lekarskie

500

90

strefy komunikacji,
korytarz

100

40

ROZKŁAD LUMINANCJI
Luminancje powierzchni
mogą być określane
współczynnikiem odbicia i
natężenia oświetlenia na
określonych powierzchniach.
Poniżej podano zakresy
użytecznych współczynników
odbicia dla niektórych
powierzchni w pomieszczeniach.

sufit

0,6-0,9

ściany

0,3-0,8

płaszczyzny
pracy

0,2-0,6

podłoga

0,1-0,5

Luminancję nazywamy światło, które odbije się
od powierzchni i dotrze do oka obserwatora.
Ogólnie luminancja jest ilością światła wysyłaną
z określonej powierzchni. Luminancję posiada wszystko to,
co widzimy. Również źródło światła ma określoną
luminancję, gdyż światło wysyłane jest zawsze
z konkretnej powierzchni, czasem bardzo małej.

OŚWIETLENIE KIERUNKOWE
Może być użyte w celu intensywnego oświetlenia
obiektu, podkreślenia faktury, a także podkreślać
szczegóły w obrębie zadania wzrokowego, zwiększając
ich widzialność i ułatwiać wykonanie zadania

MIGOTANIE I EFEKTY STROBOSKOPOWE
EFEKT
STROBOSKOPOWY

MIGOTANIE

dekoncentracja

skutki
fizjologiczne

niebezpieczne sytuacje w wyniku
zmian postrzegania maszynowych
ruchów obrotowych i
postępowo zwrotnych

Światło dzienne
 Oświetlenie dzienne dostosowane do rodzaju
wykonywanych prac
 Stosunek powierzchni okien do podłogi 1:8

 Natężenie spada ze zwiększaniem odległości od okien i
konieczne jest uzupełnienie oświetleniem dodatkowym
 Ograniczenie olśnienia od okien -zalecane jest
stosowanie osłon

Oświetlenie awaryjne

Wentylacja i ogrzewanie
 W pomieszczeniach pracy należy zapewnić
temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej
pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego
do jej wykonania) nie niższą niż 14 °C (287 K), chyba
że względy technologiczne na to nie pozwalają. W
pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana
lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych
temperatura nie może być niższa niż 18 °C (291 K).
 Pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być
zabezpieczone przed niekontrolowaną emisją ciepła w
drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji
oraz przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz.

WENTYLACJA
WENTYLACJA NATURALNA
wymiana powietrza w pomieszczeniach odbywa się dzięki różnicy ciśnień
powietrza wywołanej działaniem sił naturalnych

WENTYLACJA GRAWITACYJNA
samoczynna wymiana powietrza
zintensyfikowana przez wyposażenie
pomieszczenia (budynku)
w pionowe kanały wywiewne,
w których przepływ powietrza
wywołany jest przez naturalny ciąg

INFILTRACJA
zjawisko samoczynnego napływu powietrza
przez nieszczelności w drzwiach i oknach
oraz pory w strukturze przegród budowlanych

AERACJA
naturalna wentylacja występująca na skutek
działania wiatru oraz ciśnienia grawitacyjnego.
Wykorzystywana jest przez odpowiednie
zestawienie i ukształtowanie regulowanych
otworów i kanałów w przegrodach budowlanych
(np. w wyciągach kominowych)

PRZEWIETRZENIE
zwiększenie intensywności wymiany powietrza
poprzez otwarcie okien lub innych otworów
do tego celu przeznaczonych i wykonanych
wykorzystując różnicę ciśnień
po obu stronach przegród zewnętrznych

WENTYLACJA
WENTYLACJA MECHANICZNA
wymiana powietrza w pomieszczeniach odbywa się dzięki różnicy ciśnień
powietrza wywołanej pracą wentylatora napędzanego silnikiem elektrycznym

WENTYLACJA NAWIEWNA
doprowadzenie powietrza do
pomieszczenia i wytworzenie
nadciśnienia

WENTYLACJA WYWIEWNA
odprowadzanie powietrza z pomieszczenia
i poprzez stworzone podciśnienie
napływ powietrza przez nieszczelności
lub z sąsiednich pomieszczeń (infiltracja)

WENTYLACJA NAWIEWNO- WYWIEWNA
podstawowy system wentylacji
mechanicznej zapewniający równomierny
dopływ powietrza do strefy przebywania ludzi
i odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza

WENTYLACJA
KLIMATYZACJA
powietrze trafiające do pomieszczenia jest odpowiednio przygotowane przez
zapewnienie odpowiedniej temperatury, wilgotności, zawartości świeżego
powietrza i usunięcia szkodliwych substancji poprzez filtrowanie

klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w których ze względów
 użytkowych
 higienicznych
 zdrowotnych
 technologicznych
konieczne jest utrzymanie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego

wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji nie można stosować w pomieszczeniu,
w którym jest zastosowana wentylacja grawitacyjna (nie dotyczy pomieszczeń
z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego)

WENTYLACJA
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

1

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
2 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn.
zmianami)

WENTYLACJA
1
W pomieszczeniach pracy powinna być
zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb
użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu
ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i
gazowych.

WENTYLACJA
2
Budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację
lub klimatyzację, stosowanie do ich przeznaczenia

Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w
pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych
pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych,
technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie
wymiany powietrza
Klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w których ze
względu użytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub
technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich
parametrów powietrza wewnętrznego

WENTYLACJA
 Pn-en 12792:2006 wentylacja budynków- symbole, terminologia
i oznaczenia na rysunkach
 Pn-en 12599:2002 wentylacja budynków- procedury badań i
metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji i
klimatyzacji
 Pn-en 13182:2004 wentylacja w budynkach- wymagania ogólne
dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach
 Pn-83/B-03430/Az3 wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

WENTYLACJA
grawitacyjna

budynki
o wysokości
do 25 m

pomieszczenia z
oknami otwieranymi

20 m3

lub

powietrza dla każdej
przebywającej osoby

mechaniczna
lub

klimatyzacja

pomieszczenia
klimatyzowane oraz
wentylowane o
nieotwieranych oknach

30 m3
powietrza dla każdej
przebywającej osoby

WENTYLACJA
pomieszczenia higieniczno- sanitarne
szatnie

4x

szatnie
max 10 pracowników + okna otwieralne

2x

umywalnie

2x

natryski

5x

jadalnie

2x

ustępy

miska ustępowa

50 m3

pisuar

25 m3

pomieszczenia do wypoczynku

2x

palarnie

10x

Dziękuję

