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Ocena ha³asu tonalnego 

Ha³as jako stresor mo¿e przyczyniaæ siê do rozwoju ró¿nego typu chorób, powodowaæ rozproszenie uwagi, 

oceniana subiektywnie jest wiêksza ni¿ ha³asu szerokopasmowego. 

Noise as a stressor may contribute to the development of various types of illnesses, cause distraction, hinder 

as office equipment can emit perceptible tonal sounds. The widespread presence of these devices in the 
work environment potentially translates into several hundred thousand jobs in Poland that may relate to 
this issue. Numerous literature reports indicate that the annoyance of the tonal noise assessed subjectively 
is greater than that of the broadband noise. In the assessment of the working environment, there are 
no criteria regarding the tonal noise either in the rooms (building standards) or in the field of noise at 
workplaces (assessment in terms of annoyance). The article reviews existing legislation, analyses literature 
data and provides the results of surveys regarding the tonal noise annoyance carried out in CIOP-PIB.

zwiêkszaæ ryzyko wypadku przy pracy [1]. Ha³as, 

mo¿e przyczyniaæ siê do rozwoju ró¿nego typu 
chorób, powodowaæ rozproszenie uwagi, utrud-

-

ha³asu z niekorzystnym wp³ywem na zdrowie i de-

takich jak gniew, rozczarowanie, niezadowolenie, 

-

parametrów – ze wzglêdu na inne charakterystyki 
akustyczne oraz czynniki pozaakustyczne – mo¿na 

-

-
niejszych pozosta³ych charakterystyk ha³asu, które 

Ha³as tonalny mo¿na zdefiniowaæ jako taki, 
-

drukarki, sprzêt telekomunikacyjny oraz elementy 
wyposa¿enia technicznego budynku (wentylacja, 

stanowisk pracy: w pomieszczeniach administra-
-

zanej z opracowywaniem danych itp. Ha³as tonalny 
mo¿e równie¿ wystêpowaæ na stanowiskach pracy 

wiatrowych [8].

zadañ przez pracowników.

Niezale¿nie od charakteru ha³asu zgodnie 

Spo³ecznej z 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwy¿-
szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników 

ekspozycji na ha³as odniesiony do 8-godzinnego 
dobowego lub tygodniowego wymiaru czasu pracy, 

pozas³uchowych skutków oddzia³ywania ha³asu 

-
stawowych zadañ, podanych w PN-N-01307:1994 



BP 1/2020 25

-

loudness), czy nawet 
perceived noise 

level), [11]). Wykazano jednak, ¿e charakterystyka 
ta, stosowana samodzielnie, przewiduje jedynie 

wykazano, ¿e te dwie dodatkowe charakterystyki 

-
tylacji i klimatyzacji oraz ha³asu lotniczego [14, 15]. 

-

harmonicznych [16, 17]. Nie zaproponowano jednak 
sposobu parametryzacji tych sk³adowych oraz 
metody uwzglêdniania ich w ocenie.

-
-

-
niach. Pedersen do pierwszej grupy zaklasyfikowa³ 
porê dnia, miejsce badañ oraz wykonywania zadania 
podczas badania [18]. Wskaza³ równie¿, ¿e wyniki 

-
kami badañ w warunkach rzeczywistych ze wzglêdu 

natomiast wykaza³, ¿e na wyniki w badaniach 

poprzednie pytania zawarte w ankiecie [19].

ni¿ w przypadku odrêbnej oceny tego ha³asu. 

uwarunkowania kulturowe, czas spêdzany w domu, 

dla której opracowano kilka skal oceny, w tym skalê 
Shutte´a [21].

Parametry akustyczne  
do oceny ha³asu tonalnego

-

akustycznego w pasmach 1/3 oktawowych wg 

-
wych. Najpowszechniej stosowanymi parametrami 

(TNR – ang. tone to noise ratio -
prominence ratio). Do obliczania TNR 

transformacja Fouriera) bez stosowania charaktery-

L, zdefiniowana w ISO 1996-2 [28]. Wyznacza 

ha³asu (zalecana analiza widmowa FFT) skory-

powszechnie stosowane w ró¿nych zagadnieniach 
-

kontrast widmowy (ang. Spectral Contrast), 
stosunek szumu do harmonicznych (ang. Noise

-
nak, nie zosta³y one dostatecznie zweryfikowane 
i zaadaptowane do szerszego zastosowania przez 

tonalnego.

 

W dotychczasowych badaniach ekspozycji 
-

rzystywano szeroki zakres zadañ poznawczych: 

-
noczesne wykonywanie wielu zadañ, kompleksowe 

testy matematyczne [22, 23]. Wyniki badañ na ww. 

w eksperymentach laboratoryjnych [24]. Sugero-

z odpowiednimi poziomami tonów, nie wykazali 
-

jednak, na podstawie obserwowanych tendencji, 
zalecali w przysz³ych badaniach zwiêkszenie zakresu 
badanych sygna³ów tonalnych.

Podobne badania przeprowadzono w CIOP-

oraz komputerowych testów psychologicznych. 

na komputerze (testy psychologiczne), a nastêpnie 

-
zanego z wykonywaniem zadañ (na podstawie 
kwestionariusza NASA Task Load Index). Do badañ 
zastosowano Wiedeñski System Testów oraz wy-
brano 3 rodzaje testów psychologicznych do oceny 

na generowane sygna³y testowe: test uwagi i kon-

skompletowano zestaw niezbêdnej aparatury 
pomiarowej i diagnostycznej oraz opracowano 
cztery rodzaje generowanych sygna³ów testowych 
(filtrowany szum – A, oraz trzy sygna³y ze sk³ado-
wymi tonalnymi 125 Hz, 1600 Hz oraz 8000 Hz – B, C 

55 dB1. W badaniach laboratoryjnych w doborze 
próby zastosowano metodê doboru nielosowego 

(wiek poni¿ej 50 lat oraz kwalifikacja audiometrycz-
na). Strukturê próby w tym przypadku formowano 
w sposób arbitralny. W badaniach wziê³o udzia³ 

wieku wynosi³a 30,4 lat.
Na podstawie wyników kwestionariusza wra¿li-

na ha³as (18% wra¿liwych na ha³as, 18% niewra¿li-
wych na ha³as oraz pozosta³e osoby o umiarkowanej 

-
patrywanych sygna³ów przedstawiono na rys. 1. 
Badane sygna³y by³y oceniane w zakresie od lekko 

z ISO/TS 15666:2003 (ze wzglêdu na dane wyra-

mediany). Przeciêtnie sygna³y A i B by³y oceniane 

Wyniki subiektywnej oceny wysi³ku psychiczne-
-

zawiera³y siê w zakresie od 1 do 9 (na skali oceny 

dla wszystkich sygna³ów (od 4 do 5). Ogólnie rzecz 

1 -
cyjnych, biur projektowych, do prac teoretycznych, opra-
cowywania danych i innych o podobnym przeznaczeniu 
zgodnie z PN-N-01307:1994 [0].

wg PN-N-01307:1994 [10]

L
1.

-
nami do pisania, dalekopisami i w innych pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu

75 dB

2.

prac precyzyjnych i w innych pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu
65 dB

3. W pomieszczeniach administracyjnych, biur projektowych, do prac teoretycznych, 
opracowywania danych i innych o podobnym przeznaczeniu 55 dB
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-
brane dane wyra¿one na skali interwa³owej na rys. 

-
-

³ów. Ze wzglêdu na zebrane dane wyra¿one na skali 

-

sygna³ów przedstawiono na rys. 4. Podobnie jak 
-

wykonania zadañ. Ze wzglêdu na zebrane dane 
wyra¿one na skali interwa³owej na rys. 4. przed-

Podsumowanie
Do przeprowadzenia oceny ha³asu tonalnego 

W tym celu niezbêdne jest przeprowadzenie badañ 
-

literaturowych oraz wyniki badañ prowadzonych 
-

wania korekcji wyniku pomiaru ze wzglêdu na to-

-

prowadziæ dalsze badania w tym zakresie oraz 
-

wystêpowanie w warunkach rzeczywistych tonów 
z³o¿onych lub harmonicznych oraz pozaakustycz-

z parametrami do oceny ha³asu, np. równowa¿nym 
-

jak turbiny wiatrowe, ha³as lotniczy, ha³as drogowy 
oraz ha³as kolejowy. Nie opracowano natomiast 

w odniesieniu do ha³asu tonalnego.
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Fig. 2. The subjective assessment of how demanding the tasks were 
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