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Dziedzina / obiekty badań biegłości / Field / proficiency testing items:
Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, mikroklimat /
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vibration, microclimate / Workplace
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Działalność techniczna
ul. Powstańców Śląskich 8, 55-010 Święta Katarzyna
Wielkości mierzone lub
Obiekty badań biegłości
Identyfikacja programu
właściwości
Środowisko pracy
Równoważny poziom dźwięku A
PT-H-01
- hałas
Maksymalny poziom dźwięku A
Hałas. Wyznaczanie ekspozycji
Szczytowy poziom dźwięku C
zawodowej na hałas
Metoda pomiarowa bezpośrednia

Środowisko ogólne
- hałas pochodzący od instalacji,
urządzeń i zakładów
przemysłowych

Środowisko pracy
- drgania mechaniczne o ogólnym
działaniu na organizm człowieka

Środowisko pracy
- drgania mechaniczne działające
na organizm człowieka przez
kończyny górne

Poziom ekspozycji na hałas
odniesiony do:
- 8-godzinnego dobowego wymiaru
czasu pracy
(z obliczeń)
Równoważny poziom dźwięku A
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Równoważny poziom dźwięku A dla
czasu odniesienia wyrażony
wskaźnikiem LAeqD
Skuteczne ważone częstotliwościowo
przyspieszenie drgań
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Ekspozycja dzienna wyrażona
w postaci równoważnego
energetycznie dla 8 godzin działania
skutecznego, skorygowanego
częstotliwościowo przyspieszenia
drgań, dominującego wśród
przyśpieszeń drgań wyznaczonych
dla trzech składowych kierunkowych
z uwzględnieniem właściwych
współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz)
(z obliczeń)
Skuteczne ważone częstotliwościowo
przyspieszenie drgań

PT-EH-01
Hałas w środowisku. Pomiary hałasu
pochodzącego z instalacji lub
urządzeń

PT-DR-01
Badania biegłości z zakresu
pomiarów drgań o działaniu ogólnym
i miejscowym

Metoda pomiarowa bezpośrednia
Ekspozycja dzienna wyrażona
w postaci równoważnej energetycznie
dla 8 godzin działania sumy
wektorowej skutecznych,
skorygowanych częstotliwościowo
przyspieszeń drgań, wyznaczonych
dla trzech składowych (ahwx, ahwy,
ahwz)
(z obliczeń)
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Obiekty badań biegłości
Środowisko pracy
- mikroklimat umiarkowany

Wielkości mierzone lub
właściwości
Temperatura powietrza
Temperatura poczernionej kuli
Wilgotność powietrza
Prędkość powietrza

Identyfikacja programu
PT-M-01
Ocena komfortu termicznego z
zastosowaniem wskaźnika PMV,
ocena obciążenia termicznego w
oparciu o wskaźnik WBGT

Metoda pomiaru bezpośrednia
Wskaźnik PMV
(z obliczeń)
Środowisko pracy
- mikroklimat gorący

Temperatura powietrza
Temperatura wilgotna naturalna
Temperatura poczernionej kuli
Metoda pomiaru bezpośrednia
Wskaźnik WBGT
(z obliczeń)
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr PT 010
Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI
HOLOGRAMHOLOGRAM
HOLOGRAMHOLOGRAM

HANNA TUGI
dnia: 25.01.2021 r.
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