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Ochrona Przeciwdźwiękowa

Stosowanie indywidualnych ochron 
słuchu

Skuteczność likwidacji hałasu
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Wprowadzenie

Określanie ryzyka zawodowego wynikającego z naraŜenia na hałas 
słyszalny (LEX,8h – poziom ekspozycji na hałas, LAmax – maksymalny 

poziom dźwięku A, LCpeak – szczytowy poziom dźwięku C)
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Stosowanie ochronników słuchu

� Konieczny uzupełniający środek redukcji 
hałasu w miejscach gdzie naraŜenia na 
hałas nie moŜna zredukować innymi 
środkami technicznymi

� Często stosowane w sposób przypadkowy i 
niezgodnie z zasadami ich prawidłowego 
doboru
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Ochronniki słuchu

� Nauszniki przeciwhałasowe

� Składają się z dwóch czasz tłumiących 
dociskanych do głowy i całkowicie 
zakrywających małŜowiny uszne

� Dzielą się na niezaleŜne i nahełmowe

� Nauszniki przeciwhałasowe mogą być 
stosowane niezaleŜnie od innych środków 
ochrony indywidualnej (warunek – nie 
występuje zmniejszenie skuteczności działania 
Ŝadnej z ochron) 
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Nauszniki przeciwhałasowe
elektroniczne

Electro®

� MoŜliwość słuchania 
wbudowanego radia 

� Ograniczenie głośności 
radia do 82dB(A)
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Nauszniki przeciwhałasowe
elektroniczne

Impact ™
� Elektroniczny układ filtrujacy
+ nadźwiękowienie. 

� Stereofoniczne kierunkowe 
mikrofony wzmacniające. 

� Idealne dla pracowników z 
wadą słuchu.
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Nauszniki przeciwhałasowe
elektroniczne

Lite-Com III 

� Funkcja aktywnej głośności 
umoŜliwia słyszenie dźwięków 
otoczenia: rozmów, odgłosów maszyn 
i sygnałów ostrzegawczych. 

� Słabe dźwięki są wzmacniane, aby 
uŜytkownik wyraźnie je usłyszał nie 
zdejmując ochronników. 

� Nagłe, bardzo głośne dźwięki są 
natychmiast tłumione. 
� Na prawej czaszy - panel 
sterowania z wyświetlaczem LCD, 
pokazuje aktualne ustawienia.
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Ochronniki słuchu

�Wkładki przeciwhałasowe

� Ochronniki noszone w zewnętrznym 
przewodzie słuchowym albo małŜowinie 
usznej. Zamykają wejście do 
zewnętrznego przewodu słuchowego.

� Jednorazowego lub wielokrotnego 
uŜytku
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Metody doboru - parametry

Parametry ochronne wkładek i nauszników 

stanowiące podstawę ich doboru dla 

pracowników

� standardowe tłumienie ochronnika 

� parametry H, M, L

� parametr SNR



10

Parametry

� Wartość standardowego tłumienia Zi określa, 
o ile zmniejszy się poziom dźwięku A przy błonie 
bębenkowej ucha po zastosowaniu ochronnika 
słuchu w przypadku hałasu o standardowym widmie 
i-tej klasy.

� Parametry H, M, L określają, o ile obniŜy się 
poziom dźwięku A przy błonie bębenkowej ucha po 
zastosowaniu ochronnika słuchu w przypadku 
hałasów:

- wysokoczęstotliwościowych

- średnioczęstotliwościowych  

- niskoczęstotliwościowych
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Parametry cd.

� SNR (Single number rating) określa 
wartość, którą naleŜy odjąć od zmierzonego 
poziomu dźwięku C (Lc), aby oszacować 
efektywny poziom dźwięku A (LA) pod 
ochronnikiem.
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Metody doboru

� Dokładna pasm oktawowych

� HML

� PrzybliŜona Zi 

� SNR

� Kontrola HML
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Program do wyznaczenia 
ochronnika słuchu
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Podsumowanie

� Hałas jest podstawowym szkodliwym 
czynnikiem fizycznym w środowisku 
pracy powodującym istotne 
zagroŜenie dla zdrowia pracowników.

� Najlepsze efekty ograniczania hałasu 
w środowisku pracy daje stosowanie 
wielu metod zwalczania hałasu 
równocześnie. 
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Dziękuję za Uwagę ! 


