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W³aœciwoœci ochronne nauszników przeciwha³asowych
w funkcji czasu u¿ytkowania i magazynowania
Publikacja opracowana na podstawie
wyników zadañ badawczych wykonanych
w ramach programu wieloletniego (b.
SPR-1) pn. „Bezpieczeñstwo i ochrona
zdrowia cz³owieka w œrodowisku pracy”,
dofinansowanego przez Komitet Badañ
Naukowych. G³ówny koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy
iezale¿ne nauszniki przeciwha³asowe s¹ najczêœciej stosowanymi
ochronnikami s³uchu w ha³aœliwym œrodowisku pracy. Zgodnie z dotychczasow¹ wiedz¹ oraz obowi¹zuj¹cymi dokumentami prawnymi zak³ada siê,
¿e narz¹d s³uchu cz³owieka stosuj¹cego
ochronniki s³uchu jest prawid³owo zabezpieczony przed skutkami oddzia³ywania
ha³asu, je¿eli poziom dŸwiêku A przy b³onie bêbenkowej ucha nie przekracza 85
dB. Dokonuj¹c doboru ochronników s³uchu do wielkoœci charakteryzuj¹cych ha³as, jako optymalny zakres poziomu
dŸwiêku A przy b³onie bêbenkowej ucha
przyjmuje siê 75 ÷ 80 dB.
Metody doboru ochronników s³uchu
do wielkoœci charakteryzuj¹cych ha³as
opieraj¹ siê na œrednich wartoœciach t³umienia dŸwiêku, mierzonych zgodnie
z PN-EN-ISO 24869-1 i nie bior¹ pod
uwagê ¿adnych specyficznych cech okreœlonej osoby. Dlatego te¿ nale¿y pamiêtaæ, ¿e uzyskane wyniki s¹ prawid³owe
przy okreœlonym poziomie ochrony x (%).
Najczêœciej przyjmuje siê poziom ochrony równy 84%. Oznacza to, ¿e w 84%
sytuacji, w których rozpatrywany ochronnik s³uchu jest prawid³owo stosowany
przez ró¿ne osoby w okreœlonym ha³asie,
poziom dŸwiêku A pod ochronnikiem s³uchu bêdzie mniejszy od obliczonego.
Doboru ochronników s³uchu do wielkoœci charakteryzuj¹cych ha³as na stanowisku pracy mo¿emy dokonywaæ metod¹
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dok³adn¹ pasm oktawowych lub metodami przybli¿onymi, tzw. metod¹ HML
lub SNR. Symbol H oznacza ha³as wysokoczêstotliwoœciowy (ang. high), M –
œrednioczêstotliwoœciowy (ang. middle),
L – ha³as niskoczêstotliwoœciowy (ang.
low).
Aby zastosowaæ metodê dok³adn¹,
niezbêdna jest znajomoœæ zmierzonych
wartoœci poziomu ciœnienia akustycznego w pasmach oktawowych ha³asu w zakresie czêstotliwoœci œrodkowych 63 ÷
8000 Hz oraz wartoœci t³umienia dŸwiêku ochronnika s³uchu wraz z wartoœciami odchylenia standardowego w pasmach
oktawowych. Metoda HML wykorzystuje znajomoœæ poziomów dŸwiêku C i A
ha³asu na stanowisku pracy oraz wartoœci
t³umienia ha³asu wysokoczêstotliwoœciowego H, œrednioczêstotliwoœciowego M
i niskoczêstotliwoœciowego L. Metoda
SNR bazuje na znajomoœci wartoœci jednoliczbowej oceny t³umienia SNR (ang.
single number rating) ochronnika oraz
zmierzonej wartoœci poziomu dŸwiêku C
ha³asu. Poziom dŸwiêku A pod ochronnikiem s³uchu szacuje siê, odejmuj¹c od
zmierzonych wartoœci poziomu dŸwiêku
C, wartoœæ SNR.
Doœwiadczenie wykazuje, ¿e pracownicy u¿ytkuj¹ otrzymane od pracodawcy
nauszniki przeciwha³asowe tak d³ugo,
dopóki nie wystêpuj¹ powa¿ne, widoczne uszkodzenia mechaniczne nauszników, uniemo¿liwiaj¹ce dalsze ich u¿ywanie. Fakt ten implikuje pytanie – Jaki jest
wp³yw czasu i warunków u¿ytkowania
nauszników przeciwha³asowych na ich
parametry akustyczne? Poniewa¿ w literaturze przedmiotu brakuje odpowiedzi
na to istotne pytanie, podjêto badania
wp³ywu trzyletniego okresu u¿ytkowania,
magazynowania i oddzia³ywania naturalnych warunków atmosferycznych na wymienione parametry akustyczne nauszników przeciwha³asowych. Obiektem

badañ by³y cztery popularne wzory niezale¿nych nauszników przeciwha³asowych, o porównywalnych w³aœciwoœciach ochronnych, posiadaj¹ce certyfikat na znak bezpieczeñstwa.

Metodyka badañ
Do badañ przeznaczono po 35 egzemplarzy 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 naturalne warunki atmosferyczne oraz 10
próbek ka¿dego wzoru magazynowano
w laboratorium.
Próbki u¿ytkowano na 60 ha³aœliwych
stanowiskach pracy w nastêpuj¹cych zak³adach przemys³owych: Kopalni Wêgla
Kamiennego „Halemba” w Rudzie Œl¹skiej, w Hucie „Elektrody-Baildon” w Katowicach, Zak³adach Przemys³u We³nianego „Kentex” w Kêtach oraz w Kopalni
Wêgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. U¿ytkownicy nauszników byli przeszkoleni w zakresie ich u¿ytkowania oraz
poinformowani o celu i przebiegu badañ.
Pracownicy s³u¿b bhp danego zak³adu
sprawowali bezpoœredni nadzór eksploatacyjny.
Symulacjê u¿ytkowania nauszników
przeciwha³asowych w warunkach otwartej przestrzeni przeprowadzono w sposób
nastêpuj¹cy:
– przez 3 lata, ka¿dego dnia roboczego 40 próbek nauszników przeciwha³asowych umieszczano na specjalnym „statywie” i eksponowano na dzia³anie warunków atmosferycznych (fot.)
– pozosta³e 40 próbek nauszników
przeciwha³asowych magazynowano zgodnie z zaleceniami producentów.
Po roku, dwóch i trzech latach u¿ytkowania, eksponowania na naturalne warunki atmosferyczne oraz magazynowa-
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nia nauszników przeciwha³asowych, przeprowadzono pomiary t³umienia dŸwiêku
testowanych próbek. Metodyka pomiaru
by³a zgodna z metodyk¹ okreœlon¹ w wymaganiach normy PN-EN 24869-1, któr¹
stosowano w czasie pomiarów wykonywanych w procesie certyfikacji tych nauszników. Pomiary t³umienia dŸwiêku
przeprowadzano w odniesieniu do czterech próbek ka¿dego wzoru, które by³y
pobierane w sposób losowy. Obliczenia
wartoœci t³umienia H, M, L, SNR przeprowadzono zgodnie z zale¿noœciami podanymi w normie pr PN-EN ISO 4869-2.

Rys. 1. Zmiany wartoœci parametrów ochronnych H, M, L i SNR nauszników przeciwha³asowych –
wzór I, po roku, dwóch i trzech latach u¿ytkowania, eksponowania na warunki atmosferyczne i magazynowania

Wyniki badañ
Na rysunkach 1., 2., 3., i 4. przedstawiono – w odniesieniu do poszczególnych wzorów nauszników przeciwha³asowych – ró¿nice pomiêdzy wartoœciami
parametrów H, M, L SNR obliczonymi na
podstawie pomiarów t³umienia dŸwiêku,

Rys. 2. Zmiany wartoœci parametrów ochronnych H, M, L i SNR nauszników przeciwha³asowych – wzór
II, po roku, dwóch i trzech latach u¿ytkowania, eksponowania na warunki atmosferyczne i magazynowania

Fot. Ekspozycja nauszników przeciwha³asowych na naturalne warunki atmosferyczne

przeprowadzonych po roku, dwóch
i trzech latach testowania próbek, a wartoœciami katalogowymi obliczonymi na
podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w procesie certyfikacji. Przy
ka¿dej wartoœci ró¿nicy, podano niepewnoœæ jej wyznaczenia [4].
Przedstawione wyniki badañ wykaza³y, ¿e wp³yw czasu u¿ytkowania i magazynowania oraz oddzia³ywania naturalnych warunków atmosferycznych na w³aœciwoœci ochronne nauszników przeciwha³asowych jest bardzo istotny i ró¿ny dla
ró¿nych wzorów.
Na podstawie uzyskanych wyników
badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e najwiêkszy
wp³yw u¿ytkowania, warunków atmosferycznych i magazynowania na parametry
akustyczne obserwuje siê w przypadku
wzoru I. Ju¿ po pierwszym roku u¿ytkowania i oddzia³ywania naturalnych warunków atmosferycznych wystêpowa³o
obni¿enie wartoœci parametrów ochronnych H, M, L, SNR do ok. 5 dB w stosun-
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Rys. 3. Zmiany wartoœci parametrów ochronnych H, M, L i SNR nauszników przeciwha³asowych –
wzór III, po roku, dwóch i trzech latach u¿ytkowania, eksponowania na warunki atmosferyczne i magazynowania

W zwi¹zku z tym celowe wydaje siê
wprowadzenie do stosowanych w procesie certyfikacji kryteriów oceny nauszników przeciwha³asowych, dodatkowego
wymagania, a mianowicie – na podstawie przeprowadzonych badañ u¿ytkowych i laboratoryjnych – podawania w informacji dla u¿ytkownika, gwarantowanego czasu magazynowania i u¿ytkowania nauszników w okreœlonych warunkach œrodowiska pracy, podczas którego wartoœci t³umienia dŸwiêku i t³umienia H, M, L, SNR nie obni¿¹ siê o wiêcej
ani¿eli o wartoœci ustalone.
Ponadto proponuje siê, aby w ramach
nadzoru nad certyfikatem przeprowadzaæ
obligatoryjnie pomiary t³umienia dŸwiêku próbek nauszników u¿ytkowanych
w warunkach rzeczywistych. Próbki przeznaczone do badañ prowadzonych w ramach nadzoru powinny byæ uprzednio
u¿ytkowane, zgodnie z instrukcj¹ producenta, przez czas nieprzekraczaj¹cy gwarantowanego okresu utrzymania niezmiennych w³aœciwoœci ochronnych.
Próbki powinny byæ nieuszkodzone.
Autorka sk³ada podziêkowania Pani mgr El¿biecie Meinhardt za zorganizowanie i przeprowadzenie badañ u¿ytkowych nauszników przeciwha³asowych

Rys. 4. Zmiany wartoœci parametrów ochronnych H, M, L i SNR nauszników przeciwha³asowych –
wzór IV, po roku, dwóch i trzech latach u¿ytkowania, eksponowania na warunki atmosferyczne i magazynowania

ku do wartoœci katalogowych. Po dwóch
latach eksponowania próbek na zmienne
warunki atmosferyczne wyst¹pi³o obni¿enie wartoœci o 8 ÷ 10 dB. Po trzech latach u¿ytkowania i oddzia³ywania warunków atmosferycznych obserwowano dalsze zmniejszanie wartoœci parametrów
akustycznych – œrednio o 2 ÷ 4 dB, w stosunku do wartoœci mierzonych po dwóch
latach. Wp³yw czasu magazynowania próbek na parametry akustyczne jest równie¿
znacz¹cy. Po dwóch latach wartoœci parametrów H, M, L, SNR obni¿y³y siê œrednio
o 3 ÷ 4 dB.
Najmniejszy wp³yw czasu u¿ytkowania, magazynowania oraz oddzia³ywania
warunków atmosferycznych na wartoœci
parametrów akustycznych obserwowano
w przypadku wzoru II. Uzyskane wartoœci ró¿nic mieszcz¹ siê praktycznie w wyznaczonych zakresach niepewnoœci pomiaru.
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***
W wyniku przeprowadzonych badañ
okreœlono iloœciowo wp³yw czasu u¿ytkowania i magazynowania oraz czasu
oddzia³ywania zmiennych naturalnych
warunków atmosferycznych na w³aœciwoœci ochronne czterech wzorów nauszników przeciwha³asowych.
Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e wp³yw
czasu u¿ytkowania i magazynowania oraz
oddzia³ywania naturalnych warunków
atmosferycznych na w³aœciwoœci ochronne nauszników przeciwha³asowych jest
ró¿ny w odniesieniu do ró¿nych wzorów
i w przypadku niektórych mo¿e byæ bardzo znacz¹cy. Nieuwzglêdnianie mo¿liwoœci obni¿ania siê w sposób niekontrolowany zdolnoœci t³umienia nauszników
w czasie ich u¿ytkowania mo¿e skutkowaæ negatywnym oddzia³ywaniem ha³asu na narz¹d s³uchu.
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