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Nauszniki przeciwha³asowe z regulowanym t³umieniem
Praca wykonana w ramach Programu
Wieloletniego (b. SPR-1) zadanie nr
03.9.18 pn. Opracowanie nowych rozwi¹zañ ochronników s³uchu oraz prac
wdro¿eniowych realizowanych w ramach umowy z Ministerstwem Pracy i
Polityki Spo³ecznej
ostatnich latach coraz czêciej
spotykamy na rynku nowoczesne nauszniki przeciwha³asowe wyposa¿one w uk³ady elektroakustyczne. Takie ochronniki s³uchu s¹ zazwyczaj stosowane wówczas, gdy poza
ochron¹ narz¹du s³uchu przed negatywnymi skutkami oddzia³ywania ha³asu
wymagane s¹ jeszcze inne dodatkowe
funkcje ochronnika s³uchu [1].
Nowoczesne nauszniki przeciwha³asowe z uk³adami elektronicznymi mo¿emy
podzieliæ na trzy rodzaje: z aktywn¹ redukcj¹ ha³asu, z ³¹cznoci¹, z regulowanym t³umieniem. Zadaniem uk³adu elektronicznego ochronnika s³uchu z aktywn¹ redukcj¹ ha³asu jest zwiêkszenie t³umienia dwiêku ochronnika w zakresie
niskich czêstotliwoci (do ok. 600 Hz).
T³umienie dwiêku klasycznych nauszników przeciwha³asowych jest znacznie
ni¿sze w zakresie niskich czêstotliwoci,
ani¿eli  rednich i wysokich czêstotliwoci. Nowoczesne nauszniki przeciwha³asowe z ³¹cznoci¹ porozumiewawcz¹
mog¹ wystêpowaæ w nastêpuj¹cych wersjach: konstrukcja przeznaczona do
wspó³pracy z systemami ³¹cznoci komórkowej, konstrukcja przeznaczona do
wspó³pracy z przewodow¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹ oraz w wersji z klasyczn¹
³¹cznoci¹ radiow¹. Nauszniki przeciwha³asowe z regulowanym t³umieniem s¹
wyposa¿one w stosunkowo najprostsze
uk³ady elektroniczne, których zadaniem
jest zapewnienie charakterystyki t³umienia dwiêku ochronnika s³uchu rosn¹cej
wraz ze wzrostem poziomu ha³asu. Ha³asy o du¿ej dynamice poziomów cinieñ
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akustycznych stanowi¹ optymalne warunki akustyczne do stosowania nauszników
z regulowanym t³umieniem. W takich
warunkach u¿ytkownik ochronnika bêdzie dobrze odbiera³ wszelkie informacje
akustyczne w postaci mowy i sygna³ów
ostrzegawczych w okresach cichych i
równoczenie jego organ s³uchu bêdzie
dobrze zabezpieczony przed skutkami oddzia³ywania ha³asu o wysokich poziomach. Nauszniki z regulowanym t³umieniem s¹ najczêciej spotykanymi na rynku nowoczesnymi ochronnikami s³uchu
wyposa¿onymi w uk³ady elektroniczne.
Ich cena jest relatywnie niska.
W niniejszym artykule omówiono zasady dzia³ania nowoczesnych nauszników
z regulowanym t³umieniem, metody oceny ich w³aciwoci ochronnych i u¿ytkowych oraz przedstawiono wartoci podstawowych parametrów akustycznych i
mechanicznych dwóch wzorów: zagranicznego oraz prototypu [2] opracowanego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy przy wspó³pracy z Instytutem Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej
oraz Fabryk¹ Sprzêtu Ratunkowego i
Lamp Górniczych FASER S.A. Przedstawiono równie¿ wstêpne wyniki badañ zrozumia³oci mowy w omówionych nausznikach przeciwha³asowych z regulowanym t³umieniem.

Konstrukcja
nauszników przeciwha³asowych
z regulowanym t³umieniem
Nauszniki przeciwha³asowe z regulowanym t³umieniem s¹ wyposa¿one w dwa
mikrofony, umieszczone na zewnêtrznych
powierzchniach obu czasz t³umi¹cych, w
uk³ad elektroakustyczny wmontowany w
jedn¹ lub obie czasze oraz dwa g³oniczki odtwarzaj¹ce dwiêki pod czaszami t³umi¹cymi nauszników. Prawid³owe rozwi¹zanie konstrukcyjne powinno zapewniæ mo¿liwoæ regulacji wzmocnienia w
ka¿dej czaszy oddzielnie, w celu zrównowa¿enia ewentualnych ubytków s³uchu

osoby stosuj¹cej ochronniki s³uchu. Zasilanie uk³adu elektroakustycznego jest na
ogó³ z baterii 9 V, co powinno umo¿liwiaæ jego prawid³owe dzia³anie przez ok.
500 godzin.
Prototyp nauszników przeciwha³asowych z regulowanym t³umieniem FASER
N1-E3, po usuniêciu wewnêtrznych czêci czasz t³umi¹cych, materia³u t³umi¹cego oraz poduszek uszczelniaj¹cych przedstawiono na rys. 1.
Schemat blokowy uk³adu elektroakustycznego przedstawiono na rys. 2. Sk³ada siê on z mikrofonu, obwodu wejciowego, bloków wzmocnienia i regulacji
wzmocnienia, obwodu wyjciowego oraz
g³oniczka. Sygna³ elektryczny z mikrofonu podawany jest do obwodu wejciowego zawieraj¹cego elementy regulacji
czu³oci uk³adu i zapewniaj¹cego separacjê od bloku wzmocnienia. Wartoæ
wzmocnienia zale¿na jest od chwilowej
wartoci sygna³u wejciowego z mikro-

Rys. 1. Prototyp nausznika przeciwha³asowego z
regulowanym t³umieniem

Rys. 2. Schemat blokowy uk³adu elektroakustycznego
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fonu i ustalana jest za pomoc¹ bloku regulacji wzmocnienia, dzia³aj¹cego w
uk³adzie sprzê¿enia zwrotnego. Wraz ze
wzrostem sygna³u elektrycznego z mikrofonu maleje wartoæ wzmocnienia uk³adu. Po korekcji wzmocnienia sygna³ elektryczny przechodzi do uk³adu wyjciowego, a nastêpnie do g³oniczka odtwarzaj¹cego dwiêki otoczenia.

W³aciwoci
ochronne i u¿ytkowe nauszników
z regulowanym t³umieniem
W³aciwoci ochronne i u¿ytkowe nauszników przeciwha³asowych z regulowanym t³umieniem, tak jak wszystkich
innych ochronników s³uchu, s¹ warunkowane w³aciwociami akustycznymi i
mechanicznymi, które s¹ badane i oceniane w procesie certyfikacji na znak bezpieczeñstwa B. Metody badañ w³aciwoci akustycznych i mechanicznych [3]
oraz kryteria ich oceny s¹ zgodne z norm¹ europejsk¹ EN 352-4:2001 Hearing
protectors  Safety requirements and testing  Part:4: Level-dependent ear-muffs.
Podczas badañ akustycznych nauszników z regulowanym t³umieniem mierzono dwa podstawowe jego parametry: t³umienie dwiêku przy wy³¹czonym uk³adzie elektroakustycznym oraz poziomy
krytyczne H, M, L przy w³¹czonym uk³adzie elektroakustycznym i maksymalnym
jego wzmocnieniu.
Badania t³umienia dwiêku nauszników przeciwha³asowych z regulowanym
t³umieniem, tak samo jak w przypadku badañ klasycznych ochronników s³uchu, polegaj¹ na pomiarach poziomu cinienia
akustycznego sygna³ów testowych, odpowiadaj¹cych progom s³yszenia s³uchaczy,
z badanymi ochronnikami i bez nich. Pomiary wykonuje siê z udzia³em szesnastu
s³uchaczy.
Wartoci minimalnego t³umienia dwiêku w funkcji czêstotliwoci opracowanych w CIOP prototypów oraz wzoru zagranicznego (dane producenta) przedstawiono na rys. 3. Na wykresie pokazano
równie¿ wymagane wartoci minimalne,
zgodne z EN 3524. Jak widaæ z przed-

stawionego wykresu opracowany wzór
spe³nia wymagania przedmiotowej normy europejskiej w zakresie w³aciwoci
akustycznych.
Badania poziomów krytycznych H, M,
L polegaj¹ na pomiarze poziomu dwiêku A sygna³ów testowych u wlotu przewodu s³uchowego osoby bior¹cej udzia³
w badaniu (pod czaszami t³umi¹cymi nausznika przeciwha³asowego) oraz poziomu dwiêku A tych samych sygna³ów testowych na zewn¹trz ochronnika s³uchu.
Poziom krytyczny H (M, L) definiujemy
jako poziom dwiêku A ha³asu zewnêtrznego  sygna³u testowego H (M, L), przy
którym poziom dwiêku A (po odpowiedniej korekcie matematycznej) pod ochronnikiem s³uchu zaczyna przekraczaæ wartoæ 85 dB. Symbol H odnosi siê do sygna³u wysokoczêstotliwociowego
(High), M  rednioczêstotliwociowego
(Middle), L  niskoczêstotliwociowego
(Low). Udzia³ s³uchaczy (4 osoby) w badaniu jest bierny. Wymagane jest jedynie,
aby osoby te mia³y prawid³owo ukszta³towane przewody s³uchowe. Sposób
umieszczenia mikrofonu miniaturowego
w uchu zewnêtrznym s³uchacza przedstawiono na rys. 4.
Wyniki badañ w³asnych poziomów
krytycznych H, M, L prototypów nauszników przeciwha³asowych z regulowanym t³umieniem FASER N1-E3 ilustruj¹
wykresy na rys. 5. Na osi pionowej przedstawiono zmierzone, rednie, dla czterech
s³uchaczy i dwóch czasz t³umi¹cych, wartoci skorygowanego poziomu dwiêku
A pod czaszami t³umi¹cymi nauszników,
natomiast na osi poziomej przedstawiono poziom dwiêku A ha³asu mierzonego na zewn¹trz nausznika przeciwha³asowego. Zale¿noci te zbadano dla trzech
sygna³ów testowych: H, M i L.
Dla badanych prototypów nauszników
przeciwha³asowych z regulowanym t³umieniem wartoci poziomów krytycznych, wyznaczone metod¹ interpolacji
graficznej, wynosz¹: poziom krytyczny H
 105,8 dB, poziom krytyczny M 
102,5 dB, poziom krytyczny L  100,5 dB.
Wed³ug danych producenta wzoru zagranicznego wartoci poziomów krytycz-

Rys. 3. Minimalne t³umienie dwiêku nauszników
przeciwha³asowych z regulowanym t³umieniem:
prototypów FASER N1-E3 (wg badañ w³asnych),
wzoru zagranicznego (wg danych producenta) oraz
wartoci wymagane, zgodnie z EN 352-4

nych dla nauszników wynosz¹: poziom
krytyczny M  106 dB, poziom krytyczny L  103 dB. Brak danych dotycz¹cych
wartoci poziomu krytycznego H.

Rys. 4. S³uchacz podczas badañ poziomów krytycznych H, M, L

Podstawowe dwa parametry mechaniczne nauszników przeciwha³asowych z
regulowanym t³umieniem to: cinienie
poduszek uszczelniaj¹cych czasz t³umi¹cych oraz si³a docisku sprê¿yny dociskowej. Badaniom podlegaj¹ cztery próbki
nauszników. Zgodnie z wymaganiami
przedmiotowej normy cinienie poduszek
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rednie cinienie poduszek uszczelniaj¹cych wzoru zagranicznego nauszników
z regulowanym t³umieniem wynosi
2710 Pa, natomiast rednia si³a docisku 
13,7 N (dane producenta).

Zrozumia³oæ mowy w nausznikach
z regulowanym t³umieniem

Rys. 5. rednie wartoci skorygowanego poziomu
dwiêku A pod czasz¹ t³umi¹c¹ prototypu nausznika przeciwha³asowego z regulowanym t³umieniem FASER N1-E3 w funkcji poziomu dwiêku
A ha³asu zewnêtrznego

uszczelniaj¹cych nie powinno byæ wiêksze ni¿ 4500 Pa, natomiast rednia si³a docisku nie powinna byæ wiêksza ni¿ 14 N.
Na rys. 6 przedstawiono pomiar si³y
docisku i cinienia poduszek uszczelniaj¹cych prototypów nauszników przeciwha³asowych z regulowanym t³umieniem FASER N1-E3.
Wyniki przeprowadzonych badañ w³asnych wykaza³y, ¿e testowane próbki
opracowanych prototypów spe³niaj¹ wymagania normy europejskiej EN 352-4.
Zmierzone wartoci cinienia poduszek

Rys. 6. Pomiar si³y docisku i cinienia poduszek
uszczelniaj¹cych prototypów nauszników przeciwha³asowych z regulowanym t³umieniem FASER
N1-E3

uszczelniaj¹cych zawieraj¹ siê w przedziale od 3533 Pa do 3833 Pa , natomiast
rednia si³a docisku wynosi 11,2 N.
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W laboratorium Centralnego Instytutu Ochrony Pracy prowadzono równie¿
badania zrozumia³oci mowy w nausznikach z regulowanym t³umieniem [4].
Obiektem badañ by³y te same dwa wzory
ochronników, których w³aciwoci akustyczne i mechaniczne omówiono wczeniej. Badania prowadzono metod¹ subiektywn¹  procentowej zrozumia³oci
mowy. Metoda ta polega na prezentowaniu s³uchaczom list wyrazowych i okreleniu procentu s³ów zrozumianych poprawnie w stosunku do liczby wszystkich
prezentowanych wyrazów.
W badaniach udzia³ bra³o szeæ osób.
Ka¿dy ze s³uchaczy by³ wyposa¿ony w
testowane kolejno wzory nauszników
przeciwha³asowych, w których wzmocnienie uk³adu elektroakustycznego by³o
maksymalne. Listy wyrazowe by³y prezentowane s³uchaczom g³osem normalnym, o poziomie dwiêku A 60 dB. Prezentacjê list wyrazowych dokonywano
podczas odtwarzania kolejno trzech ró¿nych ha³asów t³a o poziomie dwiêku A
wynosz¹cym 40 dB. Odtwarzano ha³as
wysokoczêstotliwociowy H, rednioczêstotliwociowy M i niskoczêstotliwociowy L. Poziom ha³asu t³a 40 dB odwzorowuje ciszê, z jak¹ mo¿emy spotkaæ siê
np. na strzelnicy podczas przerw w strzelaniu. Podczas u¿ytkowania w takich
warunkach akustycznych klasycznych
ochronników s³uchu  niemo¿liwa jest
percepcja jakichkolwiek dwiêków, w
tym równie¿ mowy.
Wyniki pomiarów zrozumia³oci
mowy w testowanych nausznikach z regulowanym t³umieniem przedstawiono na
rysunku 7.
Przedstawione wyniki badañ wykaza³y wysok¹, ponad 94% zrozumia³oæ
mowy w testowanych ochronnikach s³uchu. Najwy¿sze wartoci  96,7%, w przy-

Rys. 7. Zrozumia³oæ mowy w nausznikach przeciwha³asowych z regulowanym t³umieniem

padku stosowania obu wzorów, uzyskano dla ha³asu t³a rednioczêstotliwociowe. Przy ha³asie t³a wysoko i niskoczêstotliwociowego wystêpuje niewielkie
zró¿nicowanie wyników. Wzór zagraniczny zapewnia nieznacznie lepsz¹ zrozumia³oæ mowy  95,8% przy ha³asie t³a
wysokoczêstotliwociowym, natomiast
prototyp FASER N1-E3 umo¿liwia lepsz¹ zrozumia³oæ mowy  96,7% przy ha³asie t³a niskoczêstotliwociowym.
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