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ul. Bernardyńska 1A lok.74 
02-904 Warszawa 
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Liga Walki z Hałasem 
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Akustyka wiatraków 
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Główne zagadnienia prezentacji 

 Informacje wprowadzające 

 Trochę niezbędnej teorii 

 Przepisy dotyczące hałasu 

 Hałas elektrowni wiatrowych 

 Mierniki poziomu dźwięku 

 Przykładowe wyniki pomiarów 

 Wpływ hałasu i wibracji na zdrowie ludzi 

 Dyskusja 
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Strefy wiatru w Polsce 
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Główne źródła cytowane 
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Główne źródła cytowane 
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Trochę  
niezbędnej  

teorii 

Rys. zaczerpnięty  
z Environmental Noise. 

 Brüel & Kjær  
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Dźwięki i hałas 

Nierozerwalną częścią naszego życia są dźwięki, które 

odgrywają dwojaką rolę: 

• jako zjawiska pożądane – czyli środek 

porozumiewania się i odbioru wrażeń słuchowych 

• jako zjawiska niepożądane – czyli dźwięki 
przeszkadzające (HAŁAS), szkodliwie działające 

na zdrowie człowieka 
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Czym jest hałas? 

     HAŁAS  - to dźwięk niepożądany lub szkodliwy  

                    dla zdrowia ludzkiego 

      Poziom dźwięku - to wartość określająca natężenie 

                               dźwięku w skali logarytmicznej 

Poziom dźwięku wyrażamy  
w decybelach (w skrócie dB) 
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Hałas i wibracje 

Hałas stał się już w XX stuleciu jednym 
z najniebezpieczniejszych wrogów człowieka.  
Atakuje każdy żywy organizm w dzień i w nocy.  
HAŁAS i WIBRACJE mają ujemny wpływ na zdrowie, 

zmniejszają wydajność pracy, utrudniają wypoczynek 
i koncentrację. 

Stałe oddziaływanie hałasu kumuluje się podobnie jak 
promieniowanie, wpływając na cały organizm - nie tylko 
na narząd słuchu, ale też na system nerwowy, powodując 
m.in. zaburzenia snu i trawienia, zmiany akcji serca,  
ciśnienia krwi, rytmu oddychania itp. 

Hałas jest zagrożeniem fizycznym równie 

niebezpiecznym jak zagrożenie chemiczne w powietrzu, 

wodzie i glebie 
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Miara hałasu 

Miarą dźwięków niepożądanych, czyli hałasu, jest poziom 
dźwięku A wyrażony w decybelach (dB): 

• poziomy dźwięku A niższe od 45 dB w dzień  

są dla człowieka mało uciążliwe; 

• hałas o poziomach dźwięku A rzędu 65-70 dB  

jest uciążliwy; 

• w polskim i międzynarodowym ustawodawstwie 
przyjęto że poziom dźwięku A powyżej 85 dB  

przy 8 godzinnym działaniu na stanowisku pracy 
stwarza zagrożenie uszkodzenia słuchu 
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Emisja i imisja hałasu 

 Emisja hałasu  - poziom hałasu emitowanego 
 przez źródło dźwięku do punktu pomiarowego, 
 jaki byłby zmierzony, gdyby nie występowało 
 tło akustyczne 
 

 Imisja hałasu - poziom hałasu mierzony 
 w punkcie pomiarowym razem z tłem akustycznym 
 (mikrofon sonometru odbiera wszystkie dźwięki  
 dochodzące do jego membrany)  

Rys. zaczerpnięto z NTL – Mikołaj Kirpluk – Podstawy akustyki   
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Zakres słyszalności 

 Zakres słyszalności wynosi od 20 μPa do 100 Pa  

 - w decybelach od 0 (próg słyszalności) do 130 dB 

Próg bólu to ok. 120 dB 

Poziom śmiertelnie niebezpieczny 150 dB 
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Częstotliwości i długości fal akustycznych 

Rys. zaczerpnięto z NTL – Mikołaj Kirpluk – Podstawy akustyki   
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1. Uciążliwość hałasu nocą wynika z naturalnego  
i niezbędnego do życia 
mechanizmu adaptacji  sensorycznej słuchu, 

polegającej na zmianie czułości receptora; 
zmianie mającej charakter dostosowawczy  
do tła akustycznego.  

2. Zmieniająca się wrażliwość (czułość słuchu)  
z jednej strony podnosi skuteczność zmysłu,  
a z drugiej strony zabezpiecza go przed uszkodzeniem.  

Adaptacja sensoryczna organu słuchu 
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3. Organ słuchu działa poprawnie w zakresie 120 dB, to 
jest odbiera sygnały różniące się między sobą bilion 
razy (tysiąc miliardów). Nic więc dziwnego, że musi 
mieć system zmiany czułości.  

4. System ten powoduje ograniczenie recepcji sygnałów 
do +/- 15 dB względem tła (badania LWzH). W nocy, 
przy obniżonym poziomie tła, słuch ulega uczuleniu. 
Dlatego uciążliwość i dokuczliwość hałasu jest nocą 
większa niż w dzień.  

Adaptacja sensoryczna organu słuchu 
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Zakres słyszalności 

85 dB 

55 dB 

45 dB 
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Definicja poziomu ciśnienia akustycznego 

Poziom ciśnienia akustycznego  

to dziesięć logarytmów stosunku drugich potęg 
zmierzonego ciśnienia akustycznego (p)  
do referencyjnej wartości ciśnienia (po) 

Lp=10 log (p2/po
2) 

W pomiarach akustycznych przyjęto jako 0 dB 
ciśnienie dźwięku 20 μPa czyli 20·10-6 Pa 

(próg słyszenia przy 1000 Hz) 
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Ciśnienie akustyczne 

ok. 1000 hPa ciśnienie
atmosferyczne

p

t

zmiany w zakresie
0,001÷10 Pa

dźwiękcisza
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Definicja poziomu dźwięku 

Poziom dźwięku - to poziom ciśnienia akustycznego  

skorygowany wg jednej z charakterystyk: A, C, G 

 Poziom dźwięku wyrażany jest  
w decybelach (w skrócie dB)) 

Lp=10 log (pA
2/po

2) 
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Charakterystyki filtrów miernika dla zakresu A oraz C 

Rys. zaczerpnięty  
z Environmental Noise. Brüel & Kjær  
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Charakterystyki filtrów miernika dla zakresu A oraz C 

- 30 dB 

Częstotliwość Hz 

- 50 dB 
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Charakterystyka filtra miernika dla zakresu G 

Rys. na podstawie strony internetowej  
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Poziom dźwięku wyrażony w decybelach  

 
- poziom chwilowy… 

… A, C, LIN…   oraz FAST, SLOW… 

… ze stałą czasową FAST, SLOW… 

- poziom maksymalny… 

… z korekcją częstotliwościową A, C, LIN… 

- poziom równoważny Leq… 

… uśredniony z czasu (1’, 5’, 1h, 8h, 16h…) 

… A, C, LIN… 

… wartość RMS albo PEAK 

- poziom ekspozycyjny SEL… (A, C, LIN…) 

A jest też poziom mocy akustycznej Lw w „dB”… 
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Logarytmy 

Logartym przy podstawie „a” z liczby „b” 
ma wartość x odpowiadającą wykładnikowi 
potęgi, do której należy podnieść podstawę 
„a”, aby uzyskać liczbę „b” 
 
  loga(b) = x       (a,b > 0)          ax = b 

 log10(1000) = 3     bo  103 = 1000 

 log10(100 000) = 5    bo  105 = 100 000   

 log10(100 000 000) = 8    bo  108 = 100 000 000  
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Logarytmy 

log10(100) = 2  

log10(1000) = 3 

log10(10.000) = 4 

… 

log10(100.000.000) = 8 

…liczymy „zera” w liczbie… 
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Logarytmiczne sumowanie poziomów dźwięku 

28/109 



 

Dodawanie poziomów dźwięku 

Rys. zaczerpnięty z Environmental Noise. 
Brüel & Kjær  

Przykład 

Lp1     = 51 dB 

Lp2     = 55 dB 

ΔLp    =  4 dB 

Lp(1+2) = 55 +1,4 = 56,4 dB 
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Dodawanie poziomów dźwięku - przykłady 

Przykłady sumowania poziomów dźwięku: 

80 dB „plus” 80 dB = 83,0 dB 

80 dB „plus” 77 dB = 81,8 dB 

80 dB „plus” 75 dB = 81,2 dB 

80 dB „plus” 70 dB = 80,4 dB 

80 dB „plus” 65 dB = 80,1 dB 

80 dB „plus” 60 dB = 80,0 dB 

80 dB „plus” 50 dB = 80,0 dB 

80 dB „plus” 40 dB = 80,0 dB 
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Co wynika ze skali logarytmicznej? 

Dwukrotne zwiększenie poziomu dźwięku  

         oznacza wzrost o 3 dB  

 

31/109 



 

Co wynika ze skali logarytmicznej? 

Dwukrotne zwiększenie poziomu dźwięku  

         oznacza wzrost o 3 dB  

         dziesięciokrotne wzrost o 10 dB 
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Co wynika ze skali logarytmicznej? 

Dwukrotne zwiększenie poziomu dźwięku  

         oznacza wzrost o 3 dB  

         dziesięciokrotne wzrost o 10 dB  

         stukrotne o 20 dB  
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Co wynika ze skali logarytmicznej? 

Dwukrotne zwiększenie poziomu dźwięku  

         oznacza wzrost o 3 dB  

         dziesięciokrotne wzrost o 10 dB  

         stukrotne o 20 dB  

         tysiąćkrotne o 30 dB 
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Logarytmiczne sumowanie poziomów dźwięku 

x 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 razy 

10logx 0 1,8 3 4 4,8 5,5 6 6,5 7 7,8 8,5 9 9,5 10 ± dB 
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Odejmowanie poziomów dźwięku (np. tła) 

Rys. zaczerpnięty z Environmental 
Noise. Brüel & Kjær  

Przykład 

Lp(suma)        = 60 dB 

Lp(tło)         = 53 dB 

ΔLp             =   7 dB 

Lp = 60 -1 = 59 dB 
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Poziom dźwięku i poziom mocy akustycznej źródła 

Zależność pomiędzy poziomem mocy akustycznej źródła  
a poziomem dźwięku w przestrzeni otaczającej źródło 

 Poziom dźwięku wyrażany jest  
w decybelach (w skrócie dB) 

Lp= Lw -10 log (S/So
2) 

Lp - poziom dźwięku na powierzchni S  

Lw - poziom mocy akustycznej źródła hałasu 

S - powierzchnia fali dźwiękowej otaczająca źródło 

So - powierzchnia odniesienia 1 m2 
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Dźwięk tonalny z jednego źródła o stałej częstotliwości 
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Dźwięk z dwu źródeł o stałych częstotliwościach 

Różnica częstotliwości 2 % 
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Równoważny (ekwiwalentny) poziom dźwięku 
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Równoważny poziom dźwięku 

Rys. zaczerpnięty z Environmental Noise. Brüel & Kjær  
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Równoważny (ekwiwalentny) poziom dźwięku 

Rys. zaczerpnięty  
ze strony internetowej 
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Tłumienie dźwięku w powietrzu 

Czynniki środowiskowe wpływające 
na poziom hałasu: 

     - odległość od źródła 
     - składniki widma częstotliwościowego 
     - przeszkody akustyczne (ekrany) 
     - temperatura otoczenia 
     - kierunek wiatru 
     - wilgotność względna 
     - ciśnienie atmosferyczne 
     - zalegające opady śniegu      
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Tłumienie dźwięku w powietrzu 

Rys. zaczerpnięty z Environmental Noise. Brüel & Kjær  
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Zjawiska falowe w praktyce 

Rys. zaczerpnięto z NTL – Mikołaj Kirpluk – Podstawy akustyki   
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Czym są wibracje? 

     Wibracje  - to drgania ciał stałych,  

                      zwykle o niskiej częstotliwości,  
                      prawie niemożliwe do wytłumienia 
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Czym są wibracje? 

     Wibracje  - to drgania ciał stałych,  

                      zwykle o niskiej częstotliwości,  
                      prawie niemożliwe do wytłumienia 

     Wibracje  - mogą być wywołane przez hałas,  
                      wibracje są też źródłem hałasu 
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Czym są wibracje? 

     Wibracje  - to drgania ciał stałych,  

                      zwykle o niskiej częstotliwości,  
                      prawie niemożliwe do wytłumienia 

     Wibracje  - mogą być wywołane przez hałas,  
                      wibracje są też źródłem hałasu 

     Wibracje  - są jeszcze bardziej szkodliwe od hałasu, 

                      zarówno dla istot żywych jak również 
                      materii nieożywionej 
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Przepisy dotyczące  

hałasu 
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Przepisy na temat hałasu 

 Przepisy: 

• stanowiska pracy 

• środowisko 

• hałas przemysłowy 

• hałas komunikacyjny 

• hałas lotniczy 

• pomieszczenia 

• izolacyjność 

• przyroda 

• porządkowe 

• prawo cywilne 

prawo budowlane 

kodeks cywilny 

kodeks pracy 

prawo ochrony środowiska 

prawo ochrony przyrody 

kodeks wykroczeń 
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Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska  

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) 

Terenami chronionymi pod względem akustycznym 
w środowisku są: tereny zabudowy mieszkalnej, szkół, 
szpitali i rekreacyjno-wypoczynkowe. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  

1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz. 1109) - 
obowiązuje od 23 października 2012 r. 
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Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Tabela 1 / Tabela 3 
 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu 
powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D 
i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej 
doby  
 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe
1)

 
Pozostałe obiekty i działalność  

będąca źródłem hałasu 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia równy 
16 godzinom 

 
LDWN 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia równy 8 
godzinom 

 
LN 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia równy 8  
najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno 
po sobie 

następującym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1 
a) Strefa ochronna "A " uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży

2)
 

c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

61 
64 

(było 55) 

56 
59 

(było 50) 
50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe
2)

 
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 
68 

 (było 60) 

56 
59 

 (było 50) 
55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców

3)
 

68 
70 

 (było 65) 

60 
65 

 (było 55) 
55 45 

Objaśnienia:  
1)

 Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.  

2)
 W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu 

w porze nocy.  

3)
 Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można 
wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. 
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Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach 

PN-87/B-02151/02 - m. in. godziny pory nocnej 

oraz dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach 
przeznaczonych do przebywania ludzi w zależności 
od rodzaju źródła hałasu. 

Uwaga 1. Norma obowiązująca na podstawie §326 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 

Uwaga 2. Norma dotyczy m. in. "...instalacji stanowiących techniczne 
wyposażenie budynku..." ORAZ "... urządzeń i instalacji działających  
w pomieszczeniach nie związanych funkcjonalnie z danym budynkiem LUB 
ZLOKALIZOWANYCH NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW W TERENIE LUB INNYCH 
OBIEKTACH....". 

Polska Norma dotyczy tylko hałasów występujących niezależnie od prawidłowego 
zachowania ludzi (tzn. tylko: hałasy instalacyjne, komunikacyjne, hałasy 
od urządzeń i prowadzonej działalności)  
- nie dotyczy przypadków wybryków chuligańskich, wobec których należy 

stosować Kodeks Wykroczeń. 



 

Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach 
lp  przeznaczenie pomieszczenia  dop.równ.     dop.od wyp.techn.

od wszyst. średni/równ. maks.d>5dB

dzien. noc dzień noc dzień noc

 1 pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych,
internatach, domach  rencistów, dziecka, hotelach
kategorii S i I, hotelach robotniczych

40 30 35 25 40 30

 2 kuchnie i pom.sanitarne w mieszkaniach 45 40 40 40 45 45
 3 pokoje w hotelach kat.II i niższych 45 35 40 30 45 35
 4 pokoje w domach wczasowych 40-45 30-35
 5 pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za wyjątkiem

pokoi w oddziałach intensywnej opieki medycznej
35 30 30 25 35 30

 6 pomieszczenia łóżkowe w oddziałach  intensywnej opieki
medycznej

30 30 25 25 30 30

 7 sale operacyjne, pokoje przygotowania  chorych
do operacji +

35 - 30 - 35 -

 8 gabinety badań lekarskich w przychodniach i szpitalach,
pom. psychoterapii

35 - 30 - 35 -

 9 pokoje lekarskie, pielęgniarskie oraz inne pomieszczenia
szpitalne (za wyjątkiem  działów technicznych
i gospodarczych)

40 30 35 25 40 35

10 laboratoria medyczne, pokoje recepturowe w aptekach 40 - 35 - 40 -
11 pokoje dla dzieci w żłobkach, klasy  w przedszkolach 35 - 30 - 35 -
12 klasy i pracownie szkolne, sale wykładowe audytoria + 40 - 35 - 40 -
13 sale konferencyjne 40 - 35 - 40 -
14 pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej silnej

koncentracji uwagi
35 - 30 - 35 -

15 pomieszczenia administracyjne bez wewnętrznych źródeł
hałasu

40 - 35 - 40 -

16 pomieszczenia administracyjne z wewnętrznymi źródłami
hałasu, pomieszczenia administracyjne w obiektach
tymczas.

45 - 40 - 45 -

17 sale zajęć w domach kultury 35-45 - 30-40 - 40-50 -
18 sale kawiarniane i restauracyjne 50 - 45 - brak norm
19 sale sklepowe 50 - 45 - brak norm
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Hałas w pomieszczeniach mieszkalnych 

Rys. zaczerpnięto z NTL – Mikołaj Kirpluk – Podstawy akustyki   
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Stopień wyciszenia hałasu 

Rys. zaczerpnięto z NTL – Mikołaj Kirpluk – Podstawy akustyki   
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Kodeks cywilny 

Kodeks Cywilny  

Art.144 k.c.: ”Właściciel nieruchomości powinien przy 
wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, 
które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich 
ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków 
miejscowych."  

Zgodnie z art. 222 2 k.c., przeciwko osobie, która narusza 
własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela 
faktycznego władztwa nad rzeczą (np. poprzez wywoływanie 
hałasu), właścicielowi przysługuje roszczenie o przywrócenie 
stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.  
Obok tego przepisu istnieje art. 23 i 24 k.c. odnoszące się 
do ochrony dóbr osobistych. Również te przepisy można 
w takiej sytuacji zastosować.  



Hałas elektrowni 
wiatrowych 
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Budowa turbiny wiatrowej 

Rys. zaczerpnięty ze strony: 
http://postcarbon.pl/2008/02/elektrownie-wiatrowe/  
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Wiatrak punktowym źródłem dźwięku 

Z odległości parokrotnie większej od średnicy wirnika wiatrak 
można traktować jako punktowe, złożone źródło dźwięku 
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Wykres zależności mocy elektrowni od prędkości wiatru 

Zaczerpnięto z pracy: „Analiza zdolności przesyłowych i wpływ elektrowni 
wiatrowych na zdrowie człowieka oraz środowisko przyrodnicze” 
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Widmo hałasu elektrowni Margonin 
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Widmo hałasu turbiny o mocy 850 W 
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Uciążliwość elektrowni wiatrowych 

Zaczerpnięto z pracy: „Analiza zdolności przesyłowych i wpływ elektrowni 
wiatrowych na zdrowie człowieka oraz środowisko przyrodnicze” 

Fragment opracowania: 
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Przyczyny konfliktów społecznych  
w energetyce wiatrowej 

1.  brak racjonalnych unormowań prawnych 

2.  wysokie dotacje dla inwestorów w Polsce 

3.  zjawiska patologiczne 

4.  niskie kompetencje urzędników, inwestorów 
 oraz mieszkańców 

 
65/109 



 

7 grzechów głównych w raportach środowiskowych  

 grzech pierwszy - stosowanie niewłaściwej metody 
 obliczeniowej dotyczącej ustalania poziomu hałasu 
 słyszalnego;  

 grzech drugi - brak analizy klimatu akustycznego  
 na etapie planowania inwestycji;  

 grzech trzeci - odnoszenie błędnych wyników obliczeń 
 symulacyjnych do nieistniejących przepisów w zakresie 
 dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;  

Wg prof. dr inż. Barbary Lebiedowskiej, eksperta Komisji 
Europejskiej ds. akustyki środowiska,  
w raportach oddziaływania na środowisko elektrowni 
wiatrowych popełnianych jest siedem grzechów głównych: 

66/109 



 

7 grzechów głównych w raportach środowiskowych  

 grzech czwarty – bagatelizowanie oddziaływania 
 dźwięków niskoczęstotliwościowych 
 oraz infradźwięków;  

 grzech piąty - brak wizji lokalnej;  

 grzech szósty - niska wiedza autorów raportów n.t.  
 funkcjonowania elektrowni wiatrowych; 

 grzech siódmy - błędne konkluzje finalne dotyczące 
 oddziaływania hałasu od turbin wiatrowych  

Wg B. Lebiedowska: Hałas wokół wiatraków - 7 grzechów głównych w raportach 

środowiskowych dotyczące oddziaływania akustycznego przemysłowych turbin 

wiatrowych czyli dlaczego powinna być ustalona minimalna odległość turbin 

wiatrowych od obiektów chronionych  



 

Raporty oddziaływania na środowisko 

 Raporty oddziaływania na środowisko są błędne,  

 lub niezgodne z prawem, gdyż w Polsce nie ma 
 obowiązującej metodyki pomiaru hałasu elektrowni 
 wiatrowych  
 
 Raporty są sporządzane w oparciu o przepisy 
 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

 4 listopada 2008 r. Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1291 
 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
 pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
 pobieranej wody, które nie jest dostosowane do tego 
typu instalacji 
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Mierniki poziomu 
dźwięku 
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Stałe czasowe FAST (F), SLOW (S) i IMPULS (IMP) 

t, s

p, Pa

przebieg
rzeczywisty

SLOW

IMPULS

IMPULS
FAST

FAST

1s 1s

SLOW

SLOW = 1 s,  FAST = 125 ms,   
Impuls = narastanie 35 ms / spadek 1,5 s 
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Miernik firmy Svantek 
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Miernik firmy Sonopan DSA 50 
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Miernik firmy Brüel & Kjær typ 2250 
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Ekran miernika firmy Brüel & Kjær typ 2250 
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Miernik klasy II firmy CEM DT-8852 
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Miernik w przystępnej cenie  
do przeprowadzania orientacyjnych 

pomiarów i monitoringu hałasu  



 

Program współpracujący z miernikiem CEM DT-8852 
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Przykładowe wyniki  
pomiarów 
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Pomiary w szkole podstawowej - „przerwa” 
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Pomiary w szkole podstawowej - „przerwa” 
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Pomiary wewnątrz mieszkania - stan „cisza” 



 

Emisja hałasu w funkcji prędkości obrotowej turbiny 

Zaczerpnięto z pracy: „Analiza zdolności przesyłowych i wpływ elektrowni 
wiatrowych na zdrowie człowieka oraz środowisko przyrodnicze” 

n   z 13 do 22 obr./min 

Lw od 90 do 106 dB 
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Emisja hałasu w funkcji prędkości wiatru 

Zaczerpnięto z pracy: „Analiza zdolności przesyłowych i wpływ elektrowni 
wiatrowych na zdrowie człowieka oraz środowisko przyrodnicze” 

Zmiana prędkości wiatru z 5 do 10 m/s 

powoduje zmianę mocy akustycznej Lw z 94 do 103 dB 
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Poziom infradźwięków w funkcji odległości 

 W odległości do 100 m od elektrowni wiatrowej  

 poziom hałasu infradźwiękowego waha się od około  
 110 dB dla 1 turbiny do 120 dB dla 12 turbin  
 

 W odległości około 500 m od siłowni poziom 
 infradźwięków wynosi ok. 85 dB dla 1 turbiny  
 i 95 dB dla 12 turbin  

Wg Federalnego Instytutu Geofizyki i Zasobów Naturalnych w Hanowerze   
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Poziom infradźwięków 

Zaczerpnięto z pracy: „Analiza zdolności przesyłowych i wpływ elektrowni 
wiatrowych na zdrowie człowieka oraz środowisko przyrodnicze” 

84/109 



Wpływ hałasu i wibracji  
na zdrowie ludzi 
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Szkodliwość hałasu 

Czy hałas szkodzi ludziom? 
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Szkodliwość hałasu 

Czy hałas szkodzi ludziom? 

Tak - hałas jest bardzo szkodliwy,  
jak każde zanieczyszczenie środowiska 
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Szkodliwość hałasu 

Czy hałas szkodzi ludziom? 

Tak - hałas jest bardzo szkodliwy,  
jak każde zanieczyszczenie środowiska 

Stałe oddziaływanie hałasu kumuluje się podobnie jak 
promieniowanie, wpływając na cały organizm  

- nie tylko na narząd słuchu  

Wg stron internetowych Ligi Walki z Hałasem 



 

Szkodliwość hałasu 

W jakim stopniu szkodliwe są skutki hałasu? 
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Szkodliwość hałasu 

W jakim stopniu szkodliwe są skutki hałasu? 

Skutki hałasu są niezwykle szkodliwe,  
a nawet zabójcze! 
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Szkodliwość hałasu 

W jakim stopniu szkodliwe są skutki hałasu? 

Skutki hałasu są niezwykle szkodliwe,  
a nawet zabójcze! 

Według badań naukowych życie w hałasie 
jest przyczyną przedwczesnych zgonów  
- żyjemy krócej nawet o 8 do 12 lat! 

Wg  K. Dworak i in. „Hałas środowiskowy a zdrowie” 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 91/109 



 

A konkretnie? 

Hałas powoduje poważne zaburzenia  
w funkcjonowaniu organizmu człowieka: 

     - wpływa destabilizująco na psychikę 

     - pogarsza samopoczucie 

     - wywołuje stany lękowe 

     - wzmaga agresję i pobudliwość 

     - podnosi ciśnienie krwi 

     - zaburzają rytm serca i rytm oddechu 

     - zakłóca pracę narządów wewnętrznych 
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A konkretnie? 

Hałas powoduje poważne zaburzenia  
w funkcjonowaniu organizmu człowieka: 

     - zaburza sen 

     - obniża sprawność pracy mózgu 

     - wymusza przyjmowanie leków 

       psychotropowych 

     - obniża ogólną odporność organizmu 

     - jest powodem wypadków przy pracy  
       i wypadków komunikacyjnych 

     - jest przyczyną zwiększonej liczby  
       zawałów serca i chorób wieńcowych 
 

Wg  K. Dworak i in. „Hałas środowiskowy a zdrowie” 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 93/109 



 

Odczuwanie dźwięków 

Zaczerpnięto z pracy: „Analiza zdolności przesyłowych i wpływ elektrowni 
wiatrowych na zdrowie człowieka oraz środowisko przyrodnicze” 

Zmiana prędkości wiatru od 5 do 10 m/s 

powoduje zmianę mocy akustycznej Lw od 94 do 103 dB 
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Amerykańska broń akustyczna LRAD w Polsce 
 

Producent - American Technology Corp. z San Diego   

Poziom dźwięku - 151 dB 
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Szkodliwość wibracji 

Czy wibracje szkodzą ludziom? 
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Szkodliwość wibracji 

Czy wibracje szkodzą ludziom? 

Tak - wibracje, czyli drgania  
o małych częstotliwościach  
są  jeszcze bardziej szkodliwe niż hałas 
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A konkretnie? 

Drgania o niskiej częstotliwości  
powodują zaburzenia w funkcjonowaniu  
organizmu człowieka: 

     - zmieniają ciśnienie krwi 

     - zaburzają rytm serca i rytm oddechu 

     - osłabiają słuch i wzrok 

     - powiększają zmęczenie 

     - wywołują uczucie strachu 

Wg  K. Dworak i in. „Hałas środowiskowy a zdrowie” 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 98/109 



Dyskusja 
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Kiełpiny 
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Projekt ustawy Parlamentu Brytyjskiego (II czytanie) 

Turbiny wiatrowe  

(Minimalne odległości od lokali mieszkalnych) Bill [HL] 

 

Wprowadzenie przepisu o minimalnej odległości między turbinami 

wiatrowymi i lokalami w zależności od wielkości turbiny 
 
1. Pozwolenie na budowę 
 
(1) Właściwy organ nie może udzielić pozwolenia na budowę  
generatora turbiny wiatrowej jeśli nie spełnia się minimalnego  
wymogu odległości w punkcie 2, z zastrzeżeniem wyjątku 
przewidzianego w punkcie 3. 
 
(2) "Właściwy organ" oznacza organ lub lokalny departament rządowy 
z kompetencją udzielenia pozwolenia na budowę generatora turbiny 
wiatrowej. 

http://www.parliament.uk/


 

Projekt ustawy Parlamentu Brytyjskiego (II czytanie) 

2. Wymagania dotyczące minimalnej odległości 
 
(1) "minimalny wymóg odległości" oznacza niezbędny dystans 
minimalny pomiędzy generatorem turbiny wiatrowej i lokalami 
mieszkalnymi, jak określono w podpunkcie (4). 
 
(2) "lokale" oznaczają wszelkie pomieszczenia, w których głównym 
celem jest, aby zapewnić mieszkanie, w tym budynki gospodarcze. 
 
(3) Jeśli generatory turbin wiatrowych są budowane w ramach tego 
samego projektu wymóg minimalnego dystansu dotyczy każdej turbiny 
wiatrowej z generatorem indywidualnie.  

http://www.parliament.uk/


 

Projekt ustawy Parlamentu Brytyjskiego (II czytanie) 

(4) Jeżeli wysokość generatora-turbiny wiatrowej jest 
 
(A) powyżej 25 m, ale nie przekracza 50 m, wymagana jest minimalna 
odległość 1000 m; 
 
(B) większej niż 50 m, ale nie przekracza 100 m, wymagana jest 
minimalna odległość 1500 m; 
 
(C) powyżej 100 m, ale nie przekracza 150 m, wymagana jest 
minimalna odległość 2000 m;  
 
(D) powyżej 150 m, wymagana jest minimalna odległość 3000 m.  

http://www.parliament.uk/


 

Projekt ustawy Parlamentu Brytyjskiego (II czytanie) 

(5) wysokość generatora turbiny wiatrowej jest mierzona od podłoża  
do końcówki śmigła wirnika w jego najwyższym punkcie. 
 
(6) Nie ma wymogu minimalnych odległości, jeśli wysokość turbiny 
wiatrowej z generatorem nie przekracza 25 m. 
 
(7) Pozwolenie na budowę wydawane jest pod warunkiem, że 
proponowana elektrownia wiatrowa spełnia minimalną odległość  
w podgrupie (wysokości). 
 
(8) Wysokość rzeczywista generatora turbiny wiatrowej nie może 
przekraczać maksymalna wysokość w stosunku do tej minimalnej 
odległości.  

http://www.parliament.uk/


 

Projekt ustawy Parlamentu Brytyjskiego (II czytanie) 

3. Wyjątek 
 
(1) Lokalne władze mogą (warunkowo) udzielić pozwolenia na budowę 
generatora turbiny wiatrowej, która nie spełnia minimalnych odległości 
 
Wymagania w sekcji 2 (4), jeśli warunek podsekcji (2) jest spełniony. 
 
(2) Warunkiem jest to, że właściciele wszystkich lokali mieszkalnych, 
które wchodzą w minimalny wymóg odległości proponowanego 
generatora turbiny wiatrowej muszą wyrazić zgodę na piśmie na 
budowę. 
 
(3) Koniecznym obowiązkiem właściwego organu jest zapewnienie, że 
nie ma pisemnej umowy sporządzonej w sposób nielegalny i że wszelkie 
niezbędne pisemne umowy zostały sporządzone zanim zostało udzielone 
pozwolenie na budowę.  

http://www.parliament.uk/
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