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Na przykładzie przeprowadzonych analiz tercjowych widma hałasu w 
wybranych typach pojazdów wskazano na wysokie poziomy 
infradźwięków w pojazdach napędzanych silnikami spalinowymi. Do 
badań wytypowano trzy środki komunikacji podmiejskiej: autobusy, 
małe busy i samochody osobowe. Wyniki analiz tercjowych 
przedstawiono w dwóch formach: korygowane krzywą G oraz bez 
korekcji na tle progów słyszenia. Wykazano, że najwyższe poziomy 
ekspozycji na hałas infradźwiękowy występują w autobusach. Wysoki 
poziom infradźwięków nie wpływa na zwiększoną wypadkowość 
pojazdów zbiorowej komunikacji podmiejskiej. 
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Wstęp 
Niniejszy artykuł wskazuje na konieczność podjęcia dyskusji, 
mającej doprowadzić do harmonizacji metod analiz i oceny 
hałasu w szerokim zakresie częstotliwości, tj. od 1 do 20 000 
Hz. Dyskusja ta jest szczególnie potrzebna w Polsce, ponieważ 
od 2009 roku brak jest przepisów o dopuszczalnych poziomach 
hałasu infradźwiękowego w środowisku pracy oraz zalecanych 
metodach pomiarowych. Niektóre kraje, jak np. Dania są 
liderami w zakresie ochrony przed hałasem i mają przepisy 
regulujące poziomy infradźwięków w środowisku pracy oraz od 
niektórych źródeł w pomieszczeniach komunalnych [1]. 

W niniejszym artykule infradźwiękami nazwano dźwięki o 
częstotliwościach od 1 do 20 Hz zgodnie z normą ISO 7196 [2]. 
W Polsce jedynym aktem prawnym dotyczącym pomiaru hałasu 
infradźwiękowego jest norma pomiarowa PN-Z-01338:2010 [3]. 
Zaleca się w niej, aby mierzony poziom dźwięku był korygowany 
za pomocą krzywej korekcyjnej G przedstawionej na rys. 1. 
Norma [3] określa wymagania dotyczące wykonywania 
pomiarów hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy oraz 
kryteria oceny wyników ze względu na uciążliwość i możliwość 
realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań. Nie 
definiuje szkodliwości hałasu infradźwiękowego. Wskaźnikiem 
uzyskanym z badań jest poziom ekspozycji na 8 godzin LG eq, 8h 
lub tydzień pracy LG eq,w. Norma [3] określa poziom uciążliwości 
na poziom ekspozycji równy 102 dBG. Należy zauważyć, że 
poziom ten w autobusach z napędem spalinowym jest prawie 
zawsze przekroczony. Dowodem są pomiary własne 
prezentowane w niniejszym artykule oraz innych [4]. Duży 
wpływ na wysoki poziom ekspozycji w autobusach powyżej 102 
dBG ma charakter źródła oraz przebieg krzywej korekcyjnej G w 
przedziale częstości 10 do 25 Hz. 

 

 

Rys. 1. Krzywa korekcji G [1] 
 

1. Metodyka prowadzonych badań 
 

Pomiary ciśnienia akustycznego wykonano cyfrowym 
miernikiem poziomu dźwięku oraz drgań SVAN 912AE klasy 1. 
Zestaw wyposażony był w analizator i rejestrator dźwięku, 
przedwzmacniacz mikrofonowy SV01A, mikrofon SV02/C4L, 
osłonę przeciwwietrzną oraz kalibrator akustyczny. Cały zestaw 
posiadał ważne świadectwo wzorcowania. Analizy prowadzone 
były w pasmach tercjowych (1/3 oktawy) w przedziale od 1 Hz 
do 20 kHz. Czas pojedynczego pomiaru ze względu na 
ustabilizowany poziom emitowanego hałasu i możliwość 
wykluczenia zauważalnych zakłóceń wynosił 60 sekund. 
Pobierano minimum trzy próby z każdego badanego środka 
transportu drogowego. Warunki meteorologiczne spełniały 
standardy pomiarowe i podczas pomiarów wynosiły: 
temperatura 3-6 oC, wilgotność 65-76 % (brak opadów) 
ciśnienie 1001-1015 hPa, prędkość wiatru 1-3 m/s. Pomiar 
parametrów meteorologicznych wykonano przenośną stacją 
meteo. 
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Mikrofon pomiarowy lokalizowano w przedniej części 
kabiny każdego z badanych pojazdów. Wysokość pomiaru 
odpowiadała wysokości ucha kierowcy pojazdu. 

Badania prowadzono w trzech grupach pojazdów 
drogowych: autobusach A, małych busach B oraz w 
samochodach osobowych O. Niezależnie od marki pojazdu, w 
poszczególnych grupach pojazdów wyniki pomiarów 
kształtowały się podobnie. Dla każdej grupy pojazdów 
przedstawiono przykładowo po dwie analizy widmowe hałasu 
infradźwiękowego. 
 

2. Wyniki badań 
 

Wyniki pomiarów hałasu infradźwiękowego zaprezentowano w 
dwojaki sposób. Po pierwsze pokazano analizy tercjowe 
korygowane krzywą G. Po drugie pokazano wyniki analiz 
tercjowych bez korekcji na tle krzywych progowych. Jedyną 
znormalizowaną krzywą progową, obrazującą możliwości 
słyszenia ludzkiego ucha jest ta opisana w normie ISO [5]. Jako 
drugą krzywą, dla niskich częstości dźwięku od 4 do 20 Hz, 
wybrano propozycję holenderską [6]. 

Poniżej, na rysunkach zilustrowano tylko przykładowe 
analizy tercjowe hałasu infradźwiękowego korygowane krzywą 
G, będące reprezentatywnymi dla każdej z grup analizowanych 
środków transportu drogowego. Na rys. 2 i rys. 3 znajdują się 
analizy wykonane w autobusach, na rys. 4 i rys. 5 w małych 
busach, natomiast na rys. 6 i rys. 7 w samochodach 
osobowych. 
 

 

Rys. 2. Analiza tercjowa hałasu w kabinie autobusu A1 
 

 

Rys. 3. Analiza tercjowa hałasu w kabinie autobusu A2 
 

 

Rys. 4. Analiza tercjowa hałasu w kabinie małego busa B1 
 

 

Rys. 5. Analiza tercjowa hałasu w kabinie małego busa B2 
 

 

Rys. 6. Analiza tercjowa hałasu w kabinie samochodu 
osobowego O1 

 

 

Rys. 7. Analiza tercjowa hałasu w kabinie samochodu 
osobowego O2 

 
Na rys. 8 zestawiono bez korekcji wyniki analiz 

prezentowanych na rys.2 do rys.5 korygowanych krzywą G, czyli 
rzeczywisty wynik pomiarów. Wyniki zaprezentowano na tle 
krzywych progowych THL ISO226 [5] oraz THL NL [6]. 
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Rys. 8. Niekorygowane analizy tercjowe hałasu w kabinie 
pojazdów A,B i O na tle progów słyszenia 

 

Wnioski 
Wyniki przeprowadzonych pomiarów wskazują na przekroczenia 
poziomu uciążliwości 102 dBG zapisanego w normie PN-Z 
01338 [3] w małych busach i autobusach. Poziomy te kształtują 
się na poziomach ekspozycji równych około 115 dBG w 
autobusach i około 106 dBG w małych busach. Jak widać na 
przedstawionych analizach tercjowych rys. 2 do rys. 5 w 
charakterze widma hałasu w tych pojazdach dominują częstości 
w pasmach 10 do  25 Hz.  

Analiza rysunku 8, gdzie prezentowane są wyniki bez 
korekcji, prowadzi do następujących wniosków: 

 każdy z pojazdów ma inną charakterystykę widma 
hałasu wewnątrz pojazdu, charakterystyczną dla swojej 
grupy, 

 w częstościach środkowych analizy tercjowej w 
przedziale od 1,6 Hz do 20 Hz (zakres infradźwiękowy) 
tylko w autobusach mamy przekroczony próg odbierania 
dźwięków przez ludzkie ucho, 

 w częstościach słyszalnych powyżej 20 Hz wszystkie 
pojazdy emitują wewnątrz poziomy wyższe od progu 
słyszenia ludzkiego ucha. 

Część autorów [7, 8, 9] uważa, że prowadzenie analiz i 
ocen przy zastosowaniu innych korekcji niż G (np. korekcja C) 
pozwoliłoby lepiej niż dotychczas uwzględnić dźwięki o niskich 
częstotliwościach w mierzonym poziomie hałasu. W przypadku 
analiz tercjowych prowadzonych w autobusach pozwoliłoby to 
uniknąć korekcji dodatniej w przedziale częstości 10 do 25 Hz 
wynikające z przebiegu krzywej G. Charakter widma dźwięku 
rejestrowany w autobusach z napędem spalinowym pokazany 
na rys. 8 wskazuje, że właśnie w przedziale częstości 10 do 25 
Hz obserwuje się najwyższe wartości dźwięku. 

Wiadomym jest, że wysokie poziomy infradźwięków mogą 
powodować nadmierne zmęczenie oraz dekoncentrację [10] i są 
szczególnie niebezpieczne w środowisku pracy. Mogą 
prowadzić do zwiększonej wypadkowości w pracy. Jednak mimo 
przekroczeń poziomu uciążliwości 102 dBG w badanych 
autobusach i małych busach nie obserwujemy zwiększonej 
wypadkowości tych typów pojazdów na drogach. Należałoby się 
zastanowić, czy poziom 102 dBG jest dobrze dobranym 
kryterium uciążliwości. Bardziej istotnym jest fakt, czy w 
badanym widmie hałasu są pasma, w których przekroczony jest 
znacznie próg odbioru tych dźwięków przez ludzkie ucho. 
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Infrasound noise in means of public transportation 
 

On the example of third octave analyses of the noise spectrum in 
selected types of vehicles, high levels of infrasound noise have been 
shown in vehicles powered by combustion engines. The studies 
selected three means of suburban communication: coaches, small 
busses and passenger cars. The results of third octave analyses have 
been presented in two forms: G curve correction and without correction 
against the audible threshold. It has been shown that the highest levels 
of infrasound noise exposure occur in coaches. The high infrasound 
level does not result in increased accident occurrence of mass 
suburban communication. 
 

Key words: infrasound, noise measurement, noise level. 

 


