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Noise in everyday life as a harmful factor for human health 

Hałas w życiu codziennym jako czynnik zagrożenia dla człowieka 

Hałas są to wszelkie dźwięki przeszkadzające. Jako dźwięk przeszkadzający rozumiemy dźwięk 

szkodliwy dla zdrowia lub w danym miejscu i w danym czasie niepożądany (dokuczliwy)(3). 

Szkodliwe działanie hałasu zależy od czynników fizycznych takich jak natężenie, częstotliwość, 
charakter widma (szerokopasmowy lub tonalny), charakteru (ustalony, nieustalony lub impulsowy) 

oraz jego czasu działania (ciągły lub przerywany). Zależy również od czynników ściśle związanych z 

osobą narażoną na hałas. Sa to płeć, wiek, współistnienie innych schorzeń, a przede wszystkim z tak 

zwaną wrażliwością osobniczą. Hałas poza bezpośrednim wpływem na narząd słuchu (powstanie 

ostrego lub przewlekłego urazu akustycznego) powoduje powstanie tak zwanych skutków poza słu-

chowych. Należą do nich zaburzenia ze strony układu pokarmowego, nerwowego lub krążenia, a 

przede wszystkim wpływają na stan psychiczny (obniżenie sprawności, zaburzenia koncentracji, 

utrudnienie odbioru sygnałów optycznych czy zaburzenia orientacji przestrzennej)(4,6,8). 

Wszystkie te elementy powodują, iż nawet dźwięki nieprzekraczające ustalonych norm mogą 
spowodować zaburzenia i być traktowane jako hałas. Dotyczy to zwłaszcza osób pracujących w sta-

łym stresie.  

Celem pracy była ocena narażenia na hałas w najczęściej spotykanych sytuacjach w życiu co-

dziennym. 

MATERIAŁ I METODA  

W celu oceny narażenia na hałas dokonano pomiarów natężenia dźwięków w różnych typowych 

miejscach i sytuacjach. Pomiarów dokonano przy pomocy analizatora firmy SVANTEK – SVAN 912 

AE. Badania wykonano na terenie dwóch warszawskich szpitali, w miejscach, które według pracow-

ników należą do „przeciętnych” pod względem nasilenia ruchu, a przede wszystkim natężenia hałasu. 

W szpitalu nr 1 (szpital dziecięcy): na terenie korytarza stwierdzono Leq – 71 dBA, na sali chorych Leq 

– 44,1 dBA, na terenie Izby Przyjęć Leq – 68,3 dBA, na terenie sali operacyjnej Leq – 33,4 dBA. W 

szpitalu nr 2 (szpital dla dorosłych): na terenie korytarza stwierdzono Leq – 68,9 dBA, na sali chorych 

Leq – 40,4 dBA, na terenie Izby Przyjęć Leq – 78,2 dBA, na terenie sali operacyjnej Leq – 32,3 dBA. Sa 

to wyniki średnich wartości dokonanych co 2 godziny podczas normalnych godzin pracy.  

Wykonano również badania natężenia dźwięku dla wybranych rodzajów muzyki. Badania wyko-

nano podczas jej odtwarzania z płyt CD za pomocą urządzenia Technics. Spośród nagrań muzyki 

symfonicznej wybrano 15 sekundowe fragmenty kilku utworów granych „fortissimo” (wyboru doko-

nał muzyk grający w orkiestrze symfonicznej). Spośród nagrań muzyki młodzieżowej wybrano frag-

menty charakterystyczne dla danego nurtu „heavy metal” oraz „techno”. Wzmacniacz odtwarzacza 

ustawiono na 70% mocy (celem uniknięcia zniekształceń zapisu). Średni poziom Leq dla muzyki sym-

fonicznej wyniósł 83,8 dBA, dla muzyki „techno” – 98,8 dBA, dla muzyki „heavy metal” 99,4 dBA. 

Wartość Lpeak dla muzyki symfonicznej wyniosła 104,1 dBC, dla muzyki „techno” – 119,5 dBC, dla 

muzyki „heavy metal” 117,6 dBC. Ze względu na znaczne wartości analizie poddano przebieg widma 
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1/3 oktawowego dla wybranych fragmentów ( ryc1 ) stwierdzając znaczne różnice natężenia dźwięku 

zarówno dla niskich jak i wysokich częstotliwości. Należy zauważyć, iż dla muzyki symfonicznej 

odcinków granych „forissimo” może być kilka lub kilkanaście w całym utworze podczas gdy utwory 

zespołów utrzymują wysoki poziom dźwięku podczas ich czas trwania. Dla porównania podano rów-

nież wartości dla wiertarki elektrycznej (bez obciążenia).  

OMÓWIENIE 

Należy podkreślić, iż przyjęta w Polsce wartość hałasu Leq = 85 dBA w ciągu 8-godzinnego dnia 

pracy jest wartością szacunkową. W praktyce oznacza to, iż człowiek narażony na mniejszy hałas nie 

powinien doznać upośledzenia słuchu, a nawet, jeżeli wystąpi ono u niego nie zostanie zakwalifiko-

wane jako choroba zawodowa (2). Poza tym najczęściej u tych osób można stwierdzić wystąpienie tak 

zwanych poza słuchowych efektów na organizm człowieka. Jeszcze bardziej rygorystyczne sa normy 

dopuszczalnego natężenia dźwięku w pomieszczeniach. Zgodnie z obowiązującymi normami w bu-

downictwie hałas panujący w pomieszczeniach administracyjnych nie powinien przekraczać. Według 

polskich norm poziom hałasu w dzień w pomieszczeniach mieszkalnych nie powinien przekroczyć 
40dBA (w nocy 30dBA), na salach chorych w szpitalach – 35dBA (w nocy 30dBA), na terenie obiek-

tów szpitalnych w mieście 55 dBA (w nocy 45dBA) (5,7). Oznacza to, iż wartości uzyskane w trakcie 

naszych obserwacji przekraczają dopuszczalne normy. Może powodować to nie tylko powstanie urazu 

akustycznego, ale po dniu pracy (są to dyżury 12 lub 24 godzinne) może spowodować wystąpienie 

skutków poza słuchowych. Również analiza natężenia dźwięku w poszczególnych pasmach oktawo-

wych (zdecydowanie większe natężenia muzyki „techno” i „heavy metal” w niskich i wysokich czę-
stotliwościach) potwierdza, iż ten rodzaj muzyki może być szkodliwy nawet nie przekraczając do-

puszczalnych natężeń (1,2,4).  

WNIOSKI 

1. Nie wolno zapominać, iż nie tylko przekroczenie dopuszczalnych norm może spowodować po-

wstanie urazu akustycznego. 

2. Zaburzenia ze strony organizmu mogą spowodować również dźwięki niższe ale dłużej trwające i 

o specyficznym charakterze widma.  

3. Do obowiązku służb działających na terenie zakładu pracy jest kontrola hałasu nawet w przypad-

kach, gdy nie mamy do czynienia z głośnymi maszynami.  
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STRESZCZENIE 

Szkodliwe działanie hałasu zależy nie tylko od jego czynników fizycznych, ale również od stanu 

psychofizycznego człowieka narażonego na jego działanie. Jest to szczególnie ważne zarówno sytu-
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acjach, gdy hałas przekracza dopuszczalne normy natężenia, jak i gdy jego czas działania jest odpo-

wiednio długi. Celem pracy był określenie wartości natężenia dźwięku w najczęściej stwierdzanych 

sytuacjach w życiu codziennym. Dokonano pomiarów średnich poziomów natężeń dźwięków w po-

mieszczeniach szpitalnych oznaczając Leq oraz analizując rozkład oktawowy hałasu. Stwierdzono 

między innymi na korytarzu Leq= 71 dBA, na salach chorych Leq= 44,1dBA, na sali operacyjnej Leq= 

33,4dBA. Dla porównania oznaczono parametry poziomów dźwięku dla różnego rodzaju muzyki 

odtwarzanej za pomocą sprzętu audiowizualnego. Stwierdzono: Leq= 83,8 dBA dla utworu symfonicz-

nego, Leq= 99,4 dBA dla utworu typu „heavy metal” oraz Leq= 98,,8 dBA dla utworu typu „techno”. 

Najistotniejsza była jednak ocena natężeń dźwięków w poszczególnych pasmach oktawowych – 

stwierdzono przesunięcie w stronę tonów wysokich. Badania wskazują na fakt, iż oceniając wpływ 

hałasu na narząd słuchu należy nie tylko brać pod uwagę jego natężenie, ale i rozkład w poszczegól-

nych pasmach oktawowych. 

SUMMARY 

Harmful effect of noise depends not only on it’s physical properties but also on psychophysical 

state of a human individual exposed to it. It is of a great importance in situations when noise levels are 

exceeded or the time of exposure is long. The aim of our study was to measure mean levels of noise 

volume in common everyday situations. Mean levels of noise volume were measured in different 

hospital rooms, Leq was measured and octave band analysis was performed. L eq =71 dBA was noted 

on a hospital corridor, L eq= 44,1 dBA was measured in patients rooms, Leq= 33,4 dBA was measured 

in the operating theatre. Levels of noise volume measured while playing different kinds of music using 

hifi equipment were used for comparison. L eq =83,8 dBA was measured for classical symphonic 

music, Leq= 99,4 dBA for ”heavy metal” rock music and L=98,8 dBA for techno music. The most 

important analysis was sound volume assessment in different octave bands. We noted shift towards 

high frequencies. 

Our study point out the fact that to obtain complete picture of harmful noise influence on hearing 

organ not only measurement of noise volume is important but analysis of its distribution in different 

octave bands is essential.  
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