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Hrup na delovnem mestu
Prekomerna
izpostavljenost

Hrup na delovnem mestu je lahko velik problem. Prekomerna
izpostavljenost hrupu lahko vodi do začasne ali trajne okvare
sluha. Pogosto se ljudje začnejo zavedati problemov, šele ko se
vpliv glasnega delovnega okolja in dolgotrajne izpostavljenosti
združi z starostnim pešanjem sluha.

Okvara sluha

Ljudje z okvarjenim sluhom imajo težave pri komunikaciji,
uporabi telefona, težko razločijo podobne glasove in besede.
Poleg okvare sluha lahko dolgoletna izpostavljenost hrupu
povzroči tudi tinitus, tj. zvenenje in brnenje v ušesih. Kvaliteta
življenja je za ljudi z okvarjenim sluhom občutno zmanjšana.

Meritve

Iz vseh naštetih razlogov je pomembno zagotavljati delovno
okolje, ki ne bo prekomerno obremenilo delavcev. Pomemben
del tega so meritve hrupa v delovnem okolju, ki prvi korak k
sprejetju ustreznih ukrepov. Predstavljena programska oprema
»Hrup na delovnem mestu« vam bo pri tem gotovo v veliko
pomoč.

Podrobnosti o programski opremi
Standard

 Programska oprema je skladna z mednarodnim standardom ISO
9612 (metoda na osnovi opravil in metoda na osnovi delovnih
mest) in slovenskim pravilnikom o varovanju pred tveganji zaradi
izpostavljenosti hrupu.
Upoštevanje osebne varovalne opreme je izvedeno skladno z
mednarodnim standardom ISO 4869-2.

Inštrumenti

Možnosti

 Programska oprema podpira prenos meritev z inštrumentov Brüel
& Kjær 2238 in 2260 in uvoz podatkov z 2250 ali 2270. Prenos
podatkov z inštrumentov 2260 in 2238 je voden korak po koraku z
preglednimi tekstovnimi in slikovnimi navodili.

 Ohranjena

je združljivost s datotekami prejšnje različice
programske opreme Hrup na delovnem mestu (.hdm datoteke).

 Vključevanje osebne varovalne opreme v izračun po metodi SNR –

»single number rating«, HML ali APV metode (na osnovi oktavnih
pasov) .
 Iz inštrumentov 2250/70 se prenesejo tudi 1/1 ali 1/3 oktavni

spektri.
 Generiranje poročil v XML, Microsoft Excel in Microsoft Word.

 Vrednotenje izračunanih vrednosti glede na nastavljeno zgornjo
opozorilno, spodnjo opozorilno in mejno vrednost.

Izboljšave

 Voden prenos podatkov z inštrumenta Bruel & Kjaer 2260.
 Možnost dodajanja slik opravilom in osebam.
 Dodajanje opomb in slik opravilo, meritvam, osebam … se vrši

preko priročne stranske vrstice (»sidebar«) .
 Izboljšan, fleksibilnejši uporabniški vmesnik.
 Prenos vhodnih meritev in posameznih opravil v Microsoft Excel.
 Izračun merilne negotovosti skladno z ISO9612.
 Enotna baza osebne varovalne opreme.

Prenos z inštrumentov
2250

2260 in 2238
Ostali inštrumenti

 Prenos podatkov z inštrumenta 2250 poteka preko aplikacije
BZ5503, ki izvozi podatke v datoteke XML, ki so vhodni podatki v
program »Hrup na delovnem mestu«.
 Prenos podatkov poteka preko COM serijskega vhoda računalnika.
 V primeru uporabe merilne opreme, za katero ni podprt prenos, je
mogoče merilne rezultate vnesti tudi ročno.

Generiranje poročil
Microsoft EXCEL®

 Programska oprema omogoča prenos v prazen Excelov

dokument ali v naprej pripravljen Excelov dokument oz.
predlogo. Podprti so starejši formati datotek (xls, xlt) starejših
verzij Excela, kot tudi formati datotek (xlsx, xltx) Excela 2007.
XML

 XML je univerzalen format, ki je široko podprt pri različnih

aplikacijah in omogoča dobro prenosljivost poročil tudi v
aplikacije v katere direkten prenos ni mogoč. Primer
programske opreme, ki podpira generiranje poročil iz XML je
Microsoft InfoPath®.

Microsoft WORD®

 Programska oprema omogoča prenos v ustrezno oblikovan

Wordov dokument Podprti so starejši formati datotek (doc,
dot) starejših verzij Worda, kot tudi formati datotek (docx,
dotx) Word-a 2007. Prenos v Wordov dokument odpravlja vse
pomankljivosti pri oblikovanju, ki jih lahko predstavlja uporaba
MS Excela.

Zahteve
Inštrumenti

Osebni računalnik

 Prenos v program je omogočen za inštrumente 2238, 2260 in
inštrumente družine 2250 in 2270. Za ostale inštrumente je
potreben ročen vnos meritev.
 Windows XP, Windows Vista ali Windows 7
 .NET framework 3.5 ali novejši
 Microsoft Word, Microsoft Excel 2003 ali novejši
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