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iezale¿ne nauszniki przeciwha³a-
sowe s¹ najczê�ciej stosowanymi
ochronnikami s³uchu w ha³a�li-

wym �rodowisku pracy. Zgodnie z do-
tychczasow¹ wiedz¹ oraz obowi¹zuj¹cy-
mi dokumentami prawnymi zak³ada siê,
¿e narz¹d s³uchu cz³owieka stosuj¹cego
ochronniki s³uchu jest prawid³owo zabez-
pieczony przed skutkami oddzia³ywania
ha³asu, je¿eli poziom d�wiêku A przy b³o-
nie bêbenkowej ucha nie przekracza 85
dB. Dokonuj¹c doboru ochronników s³u-
chu do wielko�ci charakteryzuj¹cych ha-
³as, jako optymalny zakres poziomu
d�wiêku A przy b³onie bêbenkowej ucha
przyjmuje siê 75 ÷ 80 dB.

 Metody doboru ochronników s³uchu
do wielko�ci charakteryzuj¹cych ha³as
opieraj¹ siê na �rednich warto�ciach t³u-
mienia d�wiêku, mierzonych zgodnie
z PN-EN-ISO 24869-1 i nie bior¹ pod
uwagê ¿adnych specyficznych cech okre-
�lonej osoby. Dlatego te¿ nale¿y pamiê-
taæ, ¿e uzyskane wyniki s¹ prawid³owe
przy okre�lonym poziomie ochrony x (%).
Najczê�ciej przyjmuje siê poziom ochro-
ny równy 84%. Oznacza to, ¿e w 84%
sytuacji, w których rozpatrywany ochron-
nik s³uchu jest prawid³owo stosowany
przez ró¿ne osoby w okre�lonym ha³asie,
poziom d�wiêku A pod ochronnikiem s³u-
chu bêdzie mniejszy od obliczonego.

Doboru ochronników s³uchu do wiel-
ko�ci charakteryzuj¹cych ha³as na stano-
wisku pracy mo¿emy dokonywaæ metod¹
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dok³adn¹ pasm oktawowych lub meto-
dami przybli¿onymi, tzw. metod¹ HML
lub SNR. Symbol H oznacza ha³as wyso-
koczêstotliwo�ciowy (ang. high), M �
�rednioczêstotliwo�ciowy (ang. middle),
L � ha³as niskoczêstotliwo�ciowy (ang.
low).

Aby zastosowaæ metodê dok³adn¹,
niezbêdna jest znajomo�æ zmierzonych
warto�ci poziomu ci�nienia akustyczne-
go w pasmach oktawowych ha³asu w za-
kresie czêstotliwo�ci �rodkowych 63 ÷
8000 Hz oraz warto�ci t³umienia d�wiê-
ku ochronnika s³uchu wraz z warto�cia-
mi odchylenia standardowego w pasmach
oktawowych. Metoda HML wykorzystu-
je znajomo�æ poziomów d�wiêku C i A
ha³asu na stanowisku pracy oraz warto�ci
t³umienia ha³asu wysokoczêstotliwo�cio-
wego H, �rednioczêstotliwo�ciowego M
i niskoczêstotliwo�ciowego L. Metoda
SNR bazuje na znajomo�ci warto�ci jed-
noliczbowej oceny t³umienia SNR (ang.
single number rating) ochronnika oraz
zmierzonej warto�ci poziomu d�wiêku C
ha³asu. Poziom d�wiêku A pod ochron-
nikiem s³uchu szacuje siê, odejmuj¹c od
zmierzonych warto�ci poziomu d�wiêku
C, warto�æ SNR.

Do�wiadczenie wykazuje, ¿e pracow-
nicy u¿ytkuj¹ otrzymane od pracodawcy
nauszniki przeciwha³asowe tak d³ugo,
dopóki nie wystêpuj¹ powa¿ne, widocz-
ne uszkodzenia mechaniczne nauszni-
ków, uniemo¿liwiaj¹ce dalsze ich u¿ywa-
nie. Fakt ten implikuje pytanie � Jaki jest
wp³yw czasu i warunków u¿ytkowania
nauszników przeciwha³asowych na ich
parametry akustyczne? Poniewa¿ w lite-
raturze przedmiotu brakuje odpowiedzi
na to istotne pytanie, podjêto badania
wp³ywu trzyletniego okresu u¿ytkowania,
magazynowania i oddzia³ywania natural-
nych warunków atmosferycznych na wy-
mienione parametry akustyczne nausz-
ników przeciwha³asowych. Obiektem

badañ by³y cztery popularne wzory nie-
zale¿nych nauszników przeciwha³aso-
wych, o porównywalnych w³a�ciwo-
�ciach ochronnych, posiadaj¹ce certyfi-
kat na znak bezpieczeñstwa.

Metodyka badañ
Do badañ przeznaczono po 35 egzem-

plarzy nowo zakupionych nauszników
przeciwha³asowych, ka¿dego z czterech
wybranych wzorów. 15 próbek ka¿dego
wzoru przekazano do u¿ytkowania, 10
próbek do eksponowania na zmienne na-
turalne warunki atmosferyczne oraz 10
próbek ka¿dego wzoru magazynowano
w laboratorium.

Próbki u¿ytkowano na 60 ha³a�liwych
stanowiskach pracy w nastêpuj¹cych za-
k³adach przemys³owych: Kopalni Wêgla
Kamiennego �Halemba� w Rudzie �l¹-
skiej, w Hucie �Elektrody-Baildon� w Ka-
towicach, Zak³adach Przemys³u We³nia-
nego �Kentex� w Kêtach oraz w Kopalni
Wêgla Kamiennego �Wujek� w Katowi-
cach. U¿ytkownicy nauszników byli prze-
szkoleni w zakresie ich u¿ytkowania oraz
poinformowani o celu i przebiegu badañ.
Pracownicy s³u¿b bhp danego zak³adu
sprawowali bezpo�redni nadzór eksplo-
atacyjny.

Symulacjê u¿ytkowania nauszników
przeciwha³asowych w warunkach otwar-
tej przestrzeni przeprowadzono w sposób
nastêpuj¹cy:

� przez 3 lata, ka¿dego dnia robocze-
go 40 próbek nauszników przeciwha³a-
sowych umieszczano na specjalnym �sta-
tywie� i eksponowano na dzia³anie wa-
runków atmosferycznych (fot.)

� pozosta³e 40 próbek nauszników
przeciwha³asowych magazynowano zgod-
nie z zaleceniami producentów.

Po roku, dwóch i trzech latach u¿yt-
kowania, eksponowania na naturalne wa-
runki atmosferyczne oraz magazynowa-
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nia nauszników przeciwha³asowych, prze-
prowadzono pomiary t³umienia d�wiêku
testowanych próbek. Metodyka pomiaru
by³a zgodna z metodyk¹ okre�lon¹ w wy-
maganiach normy PN-EN 24869-1, któr¹
stosowano w czasie pomiarów wykony-
wanych w procesie certyfikacji tych na-
uszników. Pomiary t³umienia d�wiêku
przeprowadzano w odniesieniu do czte-
rech próbek ka¿dego wzoru, które by³y
pobierane w sposób losowy. Obliczenia
warto�ci t³umienia H, M, L, SNR przepro-
wadzono zgodnie z zale¿no�ciami poda-
nymi w normie pr PN-EN ISO 4869-2.

Wyniki badañ
Na rysunkach 1., 2., 3., i 4. przedsta-

wiono � w odniesieniu do poszczegól-
nych wzorów nauszników przeciwha³a-
sowych � ró¿nice pomiêdzy warto�ciami
parametrów H, M, L SNR obliczonymi na
podstawie pomiarów t³umienia d�wiêku,

przeprowadzonych po roku, dwóch
i trzech latach testowania próbek, a war-
to�ciami katalogowymi obliczonymi na
podstawie wyników pomiarów przepro-
wadzonych w procesie certyfikacji. Przy
ka¿dej warto�ci ró¿nicy, podano niepew-
no�æ jej wyznaczenia [4].

Przedstawione wyniki badañ wykaza-
³y, ¿e wp³yw czasu u¿ytkowania i maga-
zynowania oraz oddzia³ywania natural-
nych warunków atmosferycznych na w³a-
�ciwo�ci ochronne nauszników przeciw-
ha³asowych jest bardzo istotny i ró¿ny dla
ró¿nych wzorów.

Na podstawie uzyskanych wyników
badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e najwiêkszy
wp³yw u¿ytkowania, warunków atmosfe-
rycznych i magazynowania na parametry
akustyczne obserwuje siê w przypadku
wzoru I. Ju¿ po pierwszym roku u¿ytko-
wania i oddzia³ywania naturalnych wa-
runków atmosferycznych wystêpowa³o
obni¿enie warto�ci parametrów ochron-
nych H, M, L, SNR do ok. 5 dB w stosun-Fot. Ekspozycja nauszników przeciwha³asowych na naturalne warunki atmosferyczne

Rys. 1. Zmiany warto�ci parametrów ochronnych H, M, L i SNR nauszników przeciwha³asowych �
wzór I, po roku, dwóch i trzech latach u¿ytkowania, eksponowania na warunki atmosferyczne i maga-
zynowania

Rys. 2. Zmiany warto�ci parametrów ochronnych H, M, L i SNR nauszników przeciwha³asowych � wzór
II, po roku, dwóch i trzech latach u¿ytkowania, eksponowania na warunki atmosferyczne i magazynowa-
nia
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Rys. 4. Zmiany warto�ci parametrów ochronnych H, M, L i SNR nauszników przeciwha³asowych �
wzór IV, po roku, dwóch i trzech latach u¿ytkowania, eksponowania na warunki atmosferyczne i maga-
zynowania

Rys. 3. Zmiany warto�ci parametrów ochronnych H, M, L i SNR nauszników przeciwha³asowych �
wzór III, po roku, dwóch i trzech latach u¿ytkowania, eksponowania na warunki atmosferyczne i maga-
zynowania

ku do warto�ci katalogowych. Po dwóch
latach eksponowania próbek na zmienne
warunki atmosferyczne wyst¹pi³o obni-
¿enie warto�ci o 8 ÷ 10 dB. Po trzech la-
tach u¿ytkowania i oddzia³ywania warun-
ków atmosferycznych obserwowano dal-
sze zmniejszanie warto�ci parametrów
akustycznych � �rednio o 2 ÷ 4 dB, w sto-
sunku do warto�ci mierzonych po dwóch
latach. Wp³yw czasu magazynowania pró-
bek na parametry akustyczne jest równie¿
znacz¹cy. Po dwóch latach warto�ci para-
metrów H, M, L, SNR obni¿y³y siê �rednio
o 3 ÷ 4 dB.

Najmniejszy wp³yw czasu u¿ytkowa-
nia, magazynowania oraz oddzia³ywania
warunków atmosferycznych na warto�ci
parametrów akustycznych obserwowano
w przypadku wzoru II. Uzyskane warto-
�ci ró¿nic mieszcz¹ siê praktycznie w wy-
znaczonych zakresach niepewno�ci po-
miaru.

* * *

W wyniku przeprowadzonych badañ
okre�lono ilo�ciowo wp³yw czasu u¿yt-
kowania i magazynowania oraz czasu
oddzia³ywania zmiennych naturalnych
warunków atmosferycznych na w³a�ciwo-
�ci ochronne czterech wzorów nauszni-
ków przeciwha³asowych.

Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e wp³yw
czasu u¿ytkowania i magazynowania oraz
oddzia³ywania naturalnych warunków
atmosferycznych na w³a�ciwo�ci ochron-
ne nauszników przeciwha³asowych jest
ró¿ny w odniesieniu do ró¿nych wzorów
i w przypadku niektórych  mo¿e byæ bar-
dzo znacz¹cy. Nieuwzglêdnianie mo¿li-
wo�ci obni¿ania siê w sposób niekontro-
lowany zdolno�ci t³umienia nauszników
w czasie ich u¿ytkowania mo¿e skutko-
waæ negatywnym oddzia³ywaniem ha³a-
su na narz¹d s³uchu.

 W zwi¹zku z tym celowe wydaje siê
wprowadzenie do stosowanych w proce-
sie certyfikacji kryteriów oceny nauszni-
ków przeciwha³asowych, dodatkowego
wymagania, a mianowicie � na podsta-
wie przeprowadzonych badañ u¿ytko-
wych i laboratoryjnych � podawania w in-
formacji dla u¿ytkownika, gwarantowa-
nego czasu magazynowania i u¿ytkowa-
nia nauszników w okre�lonych warun-
kach �rodowiska pracy, podczas które-
go warto�ci t³umienia d�wiêku i t³umie-
nia H, M, L, SNR nie obni¿¹ siê o wiêcej
ani¿eli o warto�ci ustalone.

Ponadto proponuje siê, aby w ramach
nadzoru nad certyfikatem przeprowadzaæ
obligatoryjnie pomiary t³umienia d�wiê-
ku próbek nauszników u¿ytkowanych
w warunkach rzeczywistych. Próbki prze-
znaczone do badañ prowadzonych w ra-
mach nadzoru powinny byæ uprzednio
u¿ytkowane, zgodnie z instrukcj¹ produ-
centa, przez czas nieprzekraczaj¹cy gwa-
rantowanego okresu utrzymania nie-
zmiennych w³a�ciwo�ci ochronnych.
Próbki powinny byæ nieuszkodzone.

Autorka sk³ada podziêkowania Pani mgr El¿bie-
cie Meinhardt za zorganizowanie i przeprowa-
dzenie badañ u¿ytkowych nauszników przeciw-
ha³asowych
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