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Wstêp
Ha³as infrad�wiêkowy i niskoczêstotliwo-

�ciowy coraz czê�ciej jest postrzegany jako 
czynnik szczególnie uci¹¿liwy podczas wy-
konywania prac umys³owych koncepcyjnych 
oraz wymagaj¹cych koncentracji uwagi. 
Dotychczas obowi¹zuj¹ce w Polsce warto�ci 
dopuszczalne ha³asu infrad�wiêkowego 
(LGeq8h = 102 dB) [4] w �rodowisku pracy s¹ 
bardziej odpowiednie przede wszystkim 
w odniesieniu do warunków przemys³owych. 
Nie istnieje kryterium dotycz¹ce uci¹¿liwo�ci 
ha³asu infrad�wiêkowego i niskoczêstotliwo-
�ciowego w �rodowisku pracy ze wzglêdu na 
charakter wykonywanej pracy.

Uosób eksponowanych na ha³as infrad�-
wiêkowy i niskoczêstotliwo�ciowy obserwuje 
siê du¿e indywidualne ró¿nice w reakcji, 

które s¹ zale¿ne nie tylko od czynników 
akustycznych. Niektóre osoby nara¿one na 
ten rodzaj ha³asu skar¿¹ siê na uczucie iry-
tacji, niepokoju i stresu, inne na odczuwanie 
nadmiernej senno�ci i zmêczenia [5, 6, 7].

Obecny stan wiedzy nie pozwala okre�liæ 
zadowalaj¹cej zgodno�ci pomiêdzy subiek-
tywn¹ ocen¹ uci¹¿liwo�ci a warto�ciami 
odpowiednich wska�ników oceny ha³asu 
infrad�wiêkowego i niskoczêstotliwo�cio-
wego. Niezbêdne jest zatem prowadzenie 
badañ w tym zakresie.

Badania przeprowadzone 
przez Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Pañstwowy Instytut Badawczy

Pilota¿owe badania ha³asu przeprowa-
dzone przez Centralny Instytut Ochrony 

Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy 
w �rodowisku pracy w pomieszczeniach 
biurowych [8] wykaza³y czêste skargi pra-
cowników na uci¹¿liwy, dra¿ni¹cy, przeszka-
dzaj¹cy w pracy, mêcz¹cy lub powoduj¹cy 
nadmiern¹ senno�æ ha³as infrad�wiêkowy 
i niskoczêstotliwo�ciowy, pomimo ¿e nie 
stwierdzono tam wystêpowania przekro-
czeñ obowi¹zuj¹cych warto�ci NDN ha³asu 
infrad�wiêkowego (LGeq,8h = 102 dB). Na 
rysunku 1. przedstawiono przyk³adowe wid-
ma ha³asu zarejestrowane w badanych po-
mieszczeniach biurowych, przeznaczonych 
do prac koncepcyjnych, gdzie zg³aszano 
uci¹¿liwo�æ ha³asu niskoczêstotliwo�ciowego 
dochodz¹cego od urz¹dzeñ klimatyzacji oraz 
maszyn i urz¹dzeñ na stanowiskach pracy 
(sprzêt informatyczny: serwery, komputery), 
(linia A), pochodz¹cego z przepompowni 

W artykule przedstawiono wyniki badañ dotycz¹-
cych analizy uci¹¿liwo�ci ha³asu infrad�wiêkowego 
wystêpuj¹cego na stanowiskach pracy biurowej. 
Badania obejmowa³y: pomiary parametrów aku-
stycznych charakteryzuj¹cych ten rodzaj ha³asu 
i badania ankietowe w �rodowisku pracy oraz 
eksperyment w warunkach laboratoryjnych na 
modelowym stanowisku pracy. 
Zaproponowano warto�æ dopuszczaln¹ ha³asu 
infrad�wiêkowego dla stanowisk pracy koncepcyj-
nej wymagaj¹cej koncentracji uwagi; równowa¿ny 
poziom ci�nienia akustycznego skorygowany 
charakterystyk¹ czêstotliwo�ciow¹ G w czasie 
pobytu pracownika na stanowisku pracy LGeq,Te 
nie powinien przekraczaæ 86 dB. Dodatkowo 
równowa¿ny poziom d�wiêku A w czasie pobytu 
pracownika na stanowisku pracy LAeq,Te nie powi-
nien przekraczaæ 35-45 dB.

Infrasonic noise at workplaces in offices 
requiring employee’s special attention focus. 
Proposal of criteria  
In this article the results of tests concerning the 
analysis of annoyance of infrasonic noise that 
occurs at the work station located in offices are 
presented. The tests covered measurements of 
acoustic parameters specific for this type of noise 
and a survey conducted in the working environ-
ment and an experiment in laboratory conditions 
on a model of a work station.
Proposed admissible value for workplaces when 
performing conceptual work that requires atten-
tion focus; equivalent G-weighted sound pressure 
level LGeq,Te over duration Te (Te � 8h) can not 
exceed 86 dB. Additionally equivalent-continuous 
A-weighted sound pressure level LAeq,Te over du-
ration Te (Te � 8h) should not exceed 35-45 dB.
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ciep³owniczej zlokalizowanej w tym samym 
budynku, ha³asu transformatora znajduj¹ce-
go siê na zewn¹trz w s¹siednim, przyleg³ym 
obiekcie oraz ha³asu emitowanego przez 
komputer (linia B). 

Wyra�ne sk³adowe niskoczêstotliwo-
�ciowe z zakresu 16-125 Hz wystêpuj¹ce 
w przedstawionych widmach ha³asu (rys. 1.), 
bywaj¹ czêst¹ przyczyn¹ skarg pracowników 
na uci¹¿liwo�æ ha³asu w �rodowisku pracy. 

W latach 2005-2008 w CIOP-PIB pod-
jêto badania, których celem by³o zbadanie 
wp³ywu ha³asu infrad�wiêkowego na wyko-
nywanie prac koncepcyjnych wymagaj¹cych 
koncentracji uwagi. 

Pierwsza czê�æ badañ (badania �rodowi-
skowe) dotyczy³a uci¹¿liwo�ci ha³asu infrad�-
wiêkowego wystêpuj¹cego na stanowiskach 
pracy biurowej. Badania te przeprowadzono 
na 253 stanowiskach pracy zlokalizowanych 
w127 ró¿nych pomieszczeniach:

– w pomieszczeniach biurowych z wyci¹-
gami i/lub klimatyzacj¹

– w pomieszczeniach biurowych, w tym 
w pomieszczeniach z klimatyzacj¹, zlokali-
zowanych w budynkach z innymi �ród³ami 
ha³asu  

– w pomieszczeniach biurowych (w tym 
klimatyzowanych), zlokalizowanych na 
terenie zak³adów przemys³owych, w s¹-
siedztwie �róde³ ha³asu w budynku lub/ 
i poza budynkiem.

Obejmowa³y one: pomiary parametrów 
akustycznych charakteryzuj¹cych ten rodzaj 
ha³asu: LAeq,Te, LGeq,Te i badania ankietowe w �ro-
dowisku pracy (ok. 300 osób).

Drug¹ czê�æ badañ stanowi³ eksperyment 
w warunkach laboratoryjnych na modelo-
wym stanowisku pracy. 

Eksperyment ten dotyczy³ wp³ywu ha³asu 
infrad�wiêkowego i niskoczêstotliwo�cio-
wego na sprawno�æ w zakresie procesów 
poznawczych. Uczestniczy³o w nim 60 osób 
(30 kobiet i 30 mê¿czyzn) w wieku 19-25 
lat (�rednia: 21 lat, SD ± 1,63). Osoby te 
charakteryzowa³y siê normalnym s³uchem 
i zró¿nicowanym poziomem reaktywno�ci, 
bêd¹cej cech¹ temperamentu wyznaczaj¹c¹ 

INFRAD�WIÊKI – d�wiêki lub ha³as, którego widmo czêstotliwo�ci zawarte jest g³ównie w zakresie od 1 do 20 Hz – PN-ISO 7196:2002 [1]
HA£AS INFRAD�WIÊKOWY – ha³as, w widmie którego wystêpuj¹ sk³adowe o czêstotliwo�ciach infrad�wiêkowych i niskich s³yszalnych [2] 
HA£AS NISKOCZÊSTOTLIWO�CIOWY – ha³as, zawieraj¹cy sk³adowe z zakresu czêstotliwo�ci od 10 Hz do 250 Hz [3]
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Rys. 1. Widma ha³asu niskoczêstotliwo�ciowego w pomieszczeniach biurowych 
Fig. 1.  Spectra of low-frequency noise at workplaces in offices

Rys. 2. Widmo ha³asu wewn¹trz kabiny przy ró¿nych wariantach eksperymentu
Fig. 2. Noise spectrum inside the cabin for different experiment options
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Tabela 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW AKUSTYCZNYCH W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW 
AKUSTYCZNYCH PODCZAS BADAÑ LABORATORYJNYCH
List of acoustic parameters for acoustic conditions during laboratory tests

Lp. Nazwa warunków akustycznych
Parametry akustyczne w pomieszczeniu badawczym  [dB]

LAeq LCpeak LGeq  

1. Ha³as BH – ha³as pochodz¹cy od pracy 
komputera (ha³as odniesienia) 35,0 64,6 62,0

2. Ha³as MH – ha³as 
niskoczêstotliwo�ciowy 53,2 82,8 62,1

3. Ha³as DH – ha³as infrad�wiêkowy 52,9 88,4 90,3



30

BEZPIECZE�STWO PRA CY 7-8/2008

indywidualn¹ wra¿liwo�æ cz³owieka na od-
dzia³uj¹ce na niego bod�ce. 

Eksperyment polega³ na wykonaniu 
testów psychologicznych badaj¹cych spraw-
no�æ procesów poznawczych w zakresie 
spostrzegawczo�ci i uwagi w ró¿nych 
warunkach akustycznych [8]. Ponadto, 
zarówno przed rozpoczêciem, jak i po za-
koñczeniu ka¿dego eksperymentu badany 

by³ refleks i samopoczucie osób badanych, 
natomiast po zakoñczeniu eksperymentu 
badani oceniali uci¹¿liwo�æ ha³asu oraz wy-
mieniali odczuwane dolegliwo�ci zwi¹zane 
z ekspozycj¹ na ha³as [9].

Osoby badane znajdowa³y siê w wydzie-
lonym pomieszczeniu badawczym (kabina 
d�wiêkoizolacyjna) natomiast �ród³a ha³asu 
umieszczono na zewn¹trz. 

Czas trwania jednej sesji wynosi³ ok. 
1,5 h, w tym 55 min w ha³asie. Wszystkie 
osoby uczestniczy³y w 4 sesjach (3 warianty 
eksperymentu oraz sesja próbna). Widmo 
zastosowanego w eksperymencie sygna³u 
testowego zarejestrowane w pomieszcze-
niu badawczym przedstawiono na rys. 2. 
i w tabeli 1. – str. 29.

Wyniki badañ 
�rodowiskowych i ankietowych

Na badanych stanowiskach pracy w po-
mieszczeniach biurowych nie stwierdzono 
przekroczeñ warto�ci dopuszczalnych (LGeq,Te 

= 102 dB) w zakresie ha³asu infrad�wiêko-
wego. Zanotowano jednak skargi pracowni-
ków na uci¹¿liwo�æ tego ha³asu powoduj¹c¹ 
utrudnienia w pracy.

Po odrzuceniu ankiet osób: zg³aszaj¹cych 
problemy ze s³uchem, nie zwracaj¹cych 
uwagi na ha³as w miejscu pracy, deklaruj¹-
cych, ¿e jedynym postrzeganym przez nie 
�ród³em ha³asu w miejscu pracy s¹ g³o�ne 
rozmowy w pomieszczeniu pracy oraz bior¹c 
pod uwagê stanowiska pracy, na których 
wykonano pomiary ha³asu, spo�ród 339 an-
kiet wybrano 150 w celu dokonania analizy 
statystycznej wyników badañ.

Na rysunkach 3. i 4. przedstawiono 
charakterystykê osób bior¹cych udzia³ 
w badaniach ankietowych.

Najczê�ciej wskazywanymi przez respon-
dentów �ród³ami ha³asu w miejscu pracy 
by³y g³o�ne rozmowy (ok. 67%), maszyny 
i urz¹dzenia na stanowisku pracy (ok. 65%), 
urz¹dzenia wentylacji i klimatyzacji (ok. 
44%) oraz ruch uliczny (ok. 23%).

Oko³o 73% osób badanych s³yszy w miej-
scu pracy ha³as, który u ok. 49% powoduje 
dyskomfort, oko³o 15% respondentów 
odczuwa wibrowanie w ró¿nych czê�ciach 
cia³a, ok.13% badanych odczuwa drgania 
w pomieszczeniu, a ok. 6% – ucisk w uszach. 
Najwiêcej respondentów wskaza³o na 
takie dolegliwo�ci subiektywnie wi¹zane 
z ekspozycj¹ na ha³as w miejscu pracy, jak: 
k³opoty z koncentracj¹ (50,7%), zmêczenie 
(ok. 40%), ból g³owy (ok. 29%). Znacznie 
mniej respondentów odczuwa³o senno�æ 
(ok. 10%) i zawroty g³owy (4,67%). Oko³o 
29% badanych nie zg³asza³o ¿adnych do-
legliwo�ci subiektywnie wi¹zanych z eks-
pozycj¹ na ha³as w miejscu pracy. Ogólna 
ocena uci¹¿liwo�ci ha³asu wykaza³a, ¿e oko³o 
30% badanych oceni³o ha³as wystêpuj¹cy 
na stanowisku pracy jako wiêcej ni¿ „uci¹¿-

Kobiety; 57,33%

Mężczyźni;

42,67%

Rys. 3. P³eæ badanych osób
Fig. 3. Gender of subjects

Rys. 4. Wiek badanych osób
Fig. 4. Age of subjects
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Fig. 5. Average values of variable NAS (Noise Annoyance Scale) related to tender of subjects and experiment option
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liwy”, przypisuj¹c mu wiêcej ni¿ 50 pkt. na 
100-punktowej skali.

Wyniki badañ laboratoryjnych
Analiza uzyskanych wyników uci¹¿liwo�ci 

ha³asu infrad�wiêkowego (w eksperymencie 
oznaczonego jako DH) i niskoczêstotliwo-
�ciowego (w eksperymencie oznaczonego 
jako MH) w warunkach laboratoryjnych 
wskazuje na to, ¿e przy zastosowaniu ró¿-
nych poziomów ha³asu poziom sprawno�ci 
osób badanych w zakresie refleksu, spo-
strzegawczo�ci i uwagi by³ podobny. Ponadto 
okaza³o siê, ¿e równie¿ poziom reaktywno�ci 
osób badanych nie ró¿nicuje wyników w za-
kresie wymienionych sprawno�ci. 

Istotne zró¿nicowanie wyników wyst¹pi³o 
w sferze subiektywnej oceny uci¹¿liwo�ci ha-
³asu. Uzyskane wyniki badañ subiektywnych 
mo¿na interpretowaæ jako dowód istnienia:

• subiektywnie odczuwanej wiêkszej 
uci¹¿liwo�ci ha³asu infrad�wiêkowego 
i niskoczêstotliwo�ciowego (wiêksza liczba 
zg³aszanych dolegliwo�ci i odczuæ, wy¿sze 
miary w 100-punktowej skali Subiektywnej 
Uci¹¿liwo�ci Ha³asu (SUH), podczas wyko-
nywania prac koncepcyjnych wymagaj¹cych 
koncentracji uwagi w porównaniu z ha³asem 
odniesienia (w eksperymencie oznaczonego 
jako BH) 

• wiêkszej wra¿liwo�ci w zakresie odczu-
wania tego ha³asu o ró¿nym poziomie w�ród 
osób o wysokim poziomie reaktywno�ci 
w porównaniu z wra¿liwo�ci¹ osób nisko-
reaktywnych (wiêksza liczba zg³aszanych 
dolegliwo�ci, wy¿sze miary w 100-punktowej 
skali SUH)

• nie zaobserwowano natomiast zró¿-
nicowania w zakresie oceny uci¹¿liwo�ci 
ha³asu w grupach osób o tym samym 
poziomie reaktywno�ci w odniesieniu do 
ró¿nego poziomu ha³asu infrad�wiêkowego 
(zmiany poziomu LGeq,Te =  62–90 dB, wariant 
eksperymentu MH, DH)  

• wiêkszej wra¿liwo�ci kobiet na ha³as 
infrad�wiêkowy (wy¿sze miary w 100-punk-
towej skali SUH.

Na rys. 5. przedstawiono warto�ci �rednie 
zmiennej SUH w ró¿nych wariantach ekspery-
mentu z rozró¿nieniem p³ci badanych osób. 

W�ród wybranej grupy osób uczestni-
cz¹cych w poprzednich wariantach ekspery-
mentu (6 kobiet i 13 mê¿czyzn) przeprowa-
dzono badania uzupe³niaj¹ce (dodatkowy 
wariant eksperymentu) w warunkach 
laboratoryjnych w odniesieniu do ha³asu 

o sk³adowych tonalnych (TO) w zakresie 
niskich czêstotliwo�ci. Stosowany wariant 
sygna³u akustycznego TO przedstawiono 
w tabeli 2. i na rys. 6. Pozosta³e warunki 
eksperymentu pozosta³y bez zmian.

Przeprowadzona analiza wyników wy-
branej grupy wykaza³a, ¿e ró¿ne poziomy 
ha³asu stosowane w poszczególnych typach 
eksperymentów nie mia³y wp³ywu na obiek-
tywne miary sprawno�ci osób badanych 
w zakresie refleksu, spostrzegawczo�ci 
i uwagi. Ponadto okaza³o siê, ¿e równie¿ 
poziom reaktywno�ci osób badanych nie 
ró¿nicuje wyników w zakresie wymienionych 
sprawno�ci. Istotne zró¿nicowanie wyników 
wyst¹pi³o w sferze subiektywnej oceny 
uci¹¿liwo�ci ha³asu. 

Skala uci¹¿liwo�ci ha³asu SUH 
Wyniki obliczeñ wskazuj¹ na istotne ró¿ni-

ce w przeciêtnych warto�ciach zmiennej SUH 
pomiêdzy nastêpuj¹cymi wariantami ekspery-
mentu: BH – MH, BH – DH, BH – TO.

Jednocze�nie analiza nie wykaza³a istot-
nych statystycznie ró¿nic w uci¹¿liwo�ci 
ha³asu pomiêdzy wariantami MH, DH i TO 
eksperymentu. Oznacza to, ¿e osoby badane 
podobnie odczuwa³y uci¹¿liwo�æ ha³asu ni-
skoczêstotliwo�ciowego, infrad�wiêkowego 
i ha³asu o sk³adowych tonalnych.

Odczucia i dolegliwo�ci
Analiza statystyczna wykaza³a istnienie 

istotnych statystycznie ró¿nic w liczbie zg³a-
szanych przez uczestników badania odczuæ. 
Szczegó³owa analiza ró¿nic wykaza³a, ¿e 
w zakresie liczby zg³aszanych odczuæ wy-
stêpuj¹ ró¿nice pomiêdzy wariantami BH 
i DH eksperymentu oraz BH i TO: w ha³asie 
infrad�wiêkowym i w ha³asie o sk³adowych 
tonalnych zg³aszana by³a wiêksza liczba 
odczuæ w porównaniu z ha³asem odniesienia. 
Natomiast �rednia liczba dolegliwo�ci zg³a-
szanych we wszystkich typach eksperymen-
tu nie ró¿ni siê istotnie statystycznie.

Okaza³o siê równie¿, ¿e ¿aden z zasto-
sowanych w badaniach rodzajów ha³asu nie 
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Rys. 6. Widmo ha³asu TO – ha³as niskoczêstotliwo�ciowy o sk³adowych tonalnych 
Fig. 6. Noise spectrum – low-frequency noise with tonal components (TO)

Tabela 2
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW AKUSTYCZNYCH W ODNIESIENIU DO WARIANTU „TO” PODCZAS BADAÑ 
LABORATORYJNYCH
List of acoustic parameters during laboratory test – low-frequency noise with tonal components (TO)

Lp. Nazwa warunków 
akustycznych

Parametry akustyczne w pomieszczeniu  badawczym [dB]

L A eq LCpeak LGeq

4. Ha³as TO – ha³as 
niskoczêstotliwo�ciowy 
o sk³adowych tonalnych

51,4 82,1 63,5



G rzêdu 56-83 dB, by³ oceniany przez oko³o 
30% ankietowanych osób przynajmniej jako 
„uci¹¿liwy” 

• wyniki badañ ankietowych dotycz¹-
cych uci¹¿liwo�ci ha³asu w �rodowisku 
pracy biurowej wskazuj¹, ¿e najwiêcej osób 
skar¿y siê na takie uci¹¿liwo�ci subiektywnie 
wi¹zane z ekspozycj¹ na ha³as, jak: k³opoty 
z koncentracj¹ uwagi (50,7%), dyskom-
fort (49%), zmêczenie (40%), ból g³owy 
(29%), senno�æ (10%) – w odniesieniu do 
150 odpowiedzi 

• przeprowadzone badania uci¹¿liwo�ci 
ha³asu infrad�wiêkowego w warunkach 
laboratoryjnych, na modelowym stanowisku 
pracy, pokaza³y istotne zró¿nicowanie wyni-
ków subiektywnej oceny uci¹¿liwo�ci ha³asu 
podczas wykonywania prac umys³owych

• wykazano wiêksz¹ wra¿liwo�æ na ten 
rodzaj ha³asu w�ród osób wysokoreaktyw-
nych w porównaniu z wra¿liwo�ci¹ osób 
niskoreaktywnych

• ha³as infrad�wiêkowy by³ subiektywnie 
postrzegany jako bardziej uci¹¿liwy przez 
kobiety 

• w grupach osób o tym samym poziomie 
reaktywno�ci (badanych w warunkach labo-
ratoryjnych) nie zaobserwowano istotnego 
zró¿nicowania w zakresie oceny uci¹¿liwo�ci 
ha³asu w odniesieniu do ró¿nego poziomu 
ha³asu infrad�wiêkowego; zmiany poziomu 
w zakresie 62-90 dB(G) 

• wyniki przeprowadzonych badañ w wa-
runkach laboratoryjnych i �rodowiskowych 
pozwoli³y na sformu³owanie propozycji 
nastêpuj¹cego kryterium uci¹¿liwo�ci 
ha³asu infrad�wiêkowego na stanowi-
skach pracy koncepcyjnej – wymagaj¹cej 
koncentracji uwagi:

– równowa¿ny poziom d�wiêku G, LGeq/Te, 
w czasie pobytu pracownika na stanowisku 
pracy nie powinien przekraczaæ warto�ci 
86 dB

– równowa¿ny poziom d�wiêku A, LAeq,Te, 
w czasie pobytu pracownika na stanowisku 
pracy nie powinien przekraczaæ warto�ci 
35 – 45 dB.

Kryterium to jest zgodne z proponowa-
nymi przez ró¿nych badaczy [3, 12]. Warto�æ 
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wywo³a³ uosób badanych na tyle istotnego 
pogorszenia samopoczucia, aby poczuli siê 
oni rzeczywi�cie zmêczeni lub obci¹¿eni 
psychicznie.

Wyniki analizy pozwalaj¹ na stwierdzenie, 
¿e ha³as tonalny spowodowa³ uosób bada-
nych najwiêksze zmiany w zakresie odczu-
wanego zmêczenia, wyczerpania i ospa³o�ci 
oraz pogorszenia nastroju, zw³aszcza w po-
równaniu z efektem ha³asu niskoczêstotli-
wo�ciowego i infrad�wiêkowego. Wyniki 
przeprowadzonych badañ opisano szerzej 
we wcze�niejszych publikacjach [10,11].

Wnioski 
Na podstawie wykonanych badañ uci¹¿-

liwo�ci ha³asu infrad�wiêkowego w warun-
kach laboratoryjnych i w �rodowisku pracy 
mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:

• w badaniach �rodowiskowych subiek-
tywna ocena uci¹¿liwo�ci ha³asu by³a uzale¿-
niona od warunków akustycznych w miejscu 
pracy, stwierdzono istotn¹ statystycznie 
korelacjê pomiêdzy ocen¹ na 100-punktowej 
skali a poziomami G i A, wy¿szym poziomom 
d�wiêku odpowiada³y wy¿sze oceny uci¹¿-
liwo�ci ha³asu

• wystêpuj¹cy na stanowiskach pra-
cy w pomieszczeniach biurowych ha³as 
o równowa¿nym poziomie d�wiêku A rzêdu 
39-68 dB i równowa¿nym poziomie d�wiêku 

poziomu d�wiêku G wynosz¹ca 86 dB stanowi 
próg percepcji s³uchowej infrad�wiêków uosób 
o szczególnej wra¿liwo�ci na ha³as infra-
d�wiêkowy [13]. Kryterium to zostanie wpro-
wadzone do nowelizowanej polskiej normy 
PN-N-1338. Ha³as infrad�wiêkowy. Warto�ci 
odniesienia poziomów ci�nienia akustycznego 
na stanowiskach pracy. Wymagania dotycz¹ce 
wykonywania pomiarów i oceny.
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