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Girnt Vilmos alezredes, főiskolai docens - 

- Zsitnyár Erzsébet főiskolai adjunktus:

TÁRGYKÖRJAVASLAT A ZAJÁRTALOM MEGELŐZÉSÉNEK OKTATÁSÁHOZ

II. rész

2. A zaj hatása az emberre

A zaj nemcsak kényelmetlen, hanem az ember egészségét Í3 b e 

folyásolhatja mind fiziológiai, mind pszichológiai vonatko

zásban. Kis és közepes zajintenzitásoknál a zaj megzavarja 

az alvást, a koncentrálást igénylő tevékenységeket.

A magánéletben a közlekedés vagy a szomszédok zaja zavarja 

meg a dolgozók kikapcsolódásának vagy pihenésének az óráit. 

A munkakörnyezetben a zaj, különösen ha váratlan, me gzavar

hatja a precíz feladatok végzését.

A zaj kétségbevonhatatlanul szellemi-érzéki fáradtságot is 

okoz. A vizsgálatok kimutatták, hogy a zaj a szívre, az é r 

rendszerre és a belső elválasztási rendszerre is hat. 

Bizonyos intenzitás! és terhelési időtartam felett a zaj 

visszafordíthatatlanul tompíthatja a hallásélességet.

A hallásromlás típusai:

- a külső hallócsatorna elzáródhat idegen testtől, a lerakó- 

tíott fülzsírtól vagy gyulladás következtében úgy, hogy a 

hang nem tudja elérni a dobhártyát;

- a középső fül megsérülhet robbanástól vagy gyulladástól, 

így a hallócsontocskák nem tudják továbbadni a rezgéseket 

a belső fülnek;

- a belső fül és annak érzékeny idcgvégződésel károsodhatnak 

betegségtől, gyerekkori fertőzéstől, fejsérüléstől;

- a túlzott zaj a közép- és belső fület károsíthatja.
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A külső és középső fül sérüléseit az orvos sok esetben tu d

ja gyógyítani, viszont a belső lül károsodása, ha már az 

itíegvégzödések károsodtak, gyógyíthatatlan.

A zaj veszélyezteti az ember egészségét. Ez ma már elismert 

tény. Heg kell azonban különböztetni azokat a zajokat, am e

lyeknek a magas szintje folyamatosan süketséghez vezet, a 

kevésbé erős zajoktól, amelyek a kezdeti időkben csak kelle

metlenek. de hosszabb idő után másfajta zavarokat, itíegfá- 

radtságot okoznak.

Az ember elsősorban a munkatevékenysége során van olyan za 

joknak kitéve, amelyek a megsüketülés kockázatával járnak.

Idegi egyensúlyt veszélyeztető zajokat egyaránt elszenved

hetünk a munkahelyünkön vagy a munkán kívüli életben.

Ka a dolgozót érő zaj szintje huzamosabb ideig minden nap 

meghaladja a 75-85 dö értéket, lassú és több szakaszban l e 

zajló halláscsökkenést okoz. A halláskárosodás kialakulását 

három szakaszra szokták bontani. Az első szakasz lehetséges 

tünetei: fejfájás, fülzugás, átmeneti hallásromlés. Az átme

neti hallásromlás függ o zaj nagyságától, frekvenciaösszeté

telétől, a zajbehatás időtartamától és a dolgozó egyéni é r 

zékenységétől is. Az átmeneti hal 1éscsökkenés a zajbehatás 

után hosszabb-rövidebb csendes környezetben eltöltött idő 

következtében elmúlik és visszaáll az eredeti hallásérzékenység.
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A második szakaszben, ha az átmeneti halláscsökkenés minden 

nap ismétlődik, maradandó halláscsökkenés alakul ki. Ebben 

a szakaszban a fejfájás, fülzugós tünetei csökkennek, illet

ve el is múlhatnak. Mind az átmeneti, mind a maradandó h a l 

láscsökkenés a 4000-6000 Hz frekvenciatartományban kezdődik. 

Ez a frekvenciatartomány a mindennapi életben, a beszéd me g

értésében jelentéktelen szerepet játszik, ezért a dolgozó 

észre sem veszi hallásának romlását, illetve hallásküszöbé

nek emelkedését. A kezdeti zaj okozta halláskárosodást csak 

audiometriás hallásküszöb vizsgálattal lehet kimutatni.

A harmadik szakaszban a hallásküszöb emelkedése növekszik és 

egyre nagyobb frekvenciatartományra terjed ki. Ha eléri a 

beszéd megértésében fontos 300-3000 Hz közötti tartományt, 

a nagyothallás már nemcsak audiometriás vizsgálattal mu ta t

ható ki, hanem a mindennapi életben komoly problémákat okoz. 

A maradandó hallásveszteségnél a Corti-szerv károsodik, ez 

az elváltozás nem gyógyítható.

Ha a dolgozót éró zaj szintje meghaladja a 120-130 dB érté

ket, már néhány rövid zajbehatás is a hallósejtek pusztulá

sához, és ezáltal maradandó halláskárosodáshoz vezethet.

A zaj okozta nagyothallás és süketség foglalkozási ártalom. 

Ha a maradandó hallásveszteség A000 Hz-cn 30 tíB-nél nagyobb, 

az audiológl3i vizsgálatot végző orvos részéről bejelentési
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kötelezettséggel Jár a központi foglalkozási megbetegedés 

nyilvántartás száméra. Zaj okozta halláskárosodás esetén 

jogszabályban rögzített feltételek mellett a dolgozó kárté

rítési igénnyel léphet fel a munkaadójával szemben.

5. A zaj káros hatásai

Három tényezőt kell figyelembe venni:

- a zaj mi nő sé gé t;

- a személy érzékenységét;

- a zajterhelés időtartamát.

A zaj minősége jellemezhető a hangerővel és a frekvencia- 

összetétellel .

A személy zajérzékenysége az egészségi állapottól, kortól, 

nemtől is függhet.

A nem kívánatos zaj már akkor is zavarhat, ha csak kevéssel 

lépi túl a hallásküszöböt.

A zajnak az emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következő

képpen csoportosíthatók:

- a zaj pszichés terhelő hatása,

- a zaj vegetatív hatása,

- a zaj hatása az alvásra,

- » beszédérthetőség csökkenése,

- a halláskárosodás.
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Ha megzavart alvásról vagy pihenésről van szó, nem is kell ho z

zá különösen nagy zajintenzitás. Mindannyian bosszankodtunk már, 

ha pl. a szomszédból szűrődő zajok elalvásunkat akadályozták, 

szúnyog zümmögött, vízcsap csepegett stb. A tudat alatti vege

tatív reakciótól stresszhelyzetek alakulnak ki. Az ingerlő zaj 

a munkahelyen lecsökkenti a munkaképességet és a teljesítményt.

A 85 dB /A/ alatti zajszintértékek is fiziológiai változásokat 

idéznek elő: megnövekszik a vérnyomás, a bőr erei összeszűkül

nek, az anyagcsere-folyamat meggyorsul, nő 8 légzésfrekvencia, 

ugyanakkor a vérkeringés és az emésztés lelassul. Valamennyi 

fiziológiai reakció fejfájást, émelygést, izomfeszültséget, ál

talános fáradtságot és idegességet okozhat, ami viszont csök

kenti az érintett személy figyelmét.

A mindent elfedő zaj megakadályozza a fület abban, hogy más 

hangokat, pl. a beszédet vagy a vészjelzéseket észlelje.

Ezáltal megnő a baleseti kockázat a munkahelyen.

Kai ismereteink szerint a 85 dB /A/ alatti zajszintértékek nem 

okoznak halláskárosodást. Minél jobbsn átlépjük ezt a határér

téket, minél hosszabb a hatásidő és minél hosszabb az összbc- 

hatási idő, annál nagyobb valószínűsége van annak, hogy hallás- 

károsodás keletkezik, illetve a meglevő halláskárosodás nő.

A kezdeti halláskárosodás általában az, hogy meghatározott 

frekvenciatartományban a hallásküszöb 0 dB-ről 70...30 dB-re
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tolódik cl. A károsodott fül tehát csak nagyobb hangszinteknél 

kezdi észlelni a hangot.

Ez a jelenség fellép akkor is, ha átmenetileg erős zajhatás éri 

a fület statikus hanggal. Elegendő pihenés után az ilyen na- 

gyothallás elmúlik. A szükséges pihenési idő annál nagyobb, 

minél nagyobb a zajszínt és a behatás ideje.

A zaj okozta negyothsllás legtöbbször igen lassan következik 

be, és emiatt eleinte egyáltalán nem veszik észre, viszont 

maradó változás keletkezik a belsófülben, amely már nem gyó

gyítható.

A károsodás kialakulásában a hangnyomás, a behatás ideje és a 

frekvenciaspektrum a legdöntőbb.

Hangnyomás: extrém hangos zajhatások, mint pl. a robbanások, 

sérüléseket okozhatnak a fülben, amitől a dobhártya is megsé

rülhet.

A behatás ideje: az impulzusos zajok jelenléte a zajos környe

zetet a zajártalom szempontjából még veszélyesebbé teszi.

A frekvenciaspektrum: az ultrahang-frekvenciákat /20 kHz felett/ 

egyre gyakrabban alkalmazzák az iparban és a gyógyászatban.

Ezek az emberi szervezetet komolyan károsíthatják, bár az em be

ri fül nem képes ezeket érzékelni. Az ultrahang különösen az



idegrendszerre hat károsan, mivel az agyban és a gerincvelőben 

idegsejteket roncsol. Erős ultrahangterekkel való tartós ter

helés halálos is lehet. Az ultrahang 90 d8 felett gyenge 

émelygéssel és a hallószerv "égésével” válik észrevehetővé. 

Ilyen esetekben a hallásvédelem hatástalan, sível a hanghullá- 

mokat rezgések formájában a koponyacsontok is továbbítják.

Kevesebbet tudunk az infrahangoknak /20 Hz alatt/ az emberi 

szervezetre gyakorolt hatásáról. A gyenge infrahang egyensúly

zavarokat okoz, kimerültség! állapotot, ingerültséget és 

émelygést vált ki. Különösen érzékenyen reagál az agy a 7 Hz-es 

frekvenciára, ami az agy -sugaraiéval egyezik meg.

Az az ember, akit ilyen frekvenciával terhelnek, nem tud olyan 

munkát végezni, ami gondolkodást vagy koncentrációt igényel.

Az infrahang frekvenciatartománya sok testrész természetes 

frekvenciáját fedi. Ha ezeket a rezonanciafrekvencíájukkal 

hozzuk rezgésbe, a mozgás jelentősen felerősödhet. Az erős 

infrahang következménye belső vérzés, a belső szervek "lesza

kadása" lehet.

A hallószervünknek - ugyanúgy, mint a többi testrésznek - ter

mészetes védelme van azáltal, hogy fájdalomérzet keletkezik.

Az izmokkal ellentétben, amelyek a munkától megerősödnek, a 

hallás az erős zajterheléstől egyre inkább gyengül. Ez egészen 

természetes, és az a magyarázata, hogy az izommunkánál az 

agyból indulnak ki az impulzusok, és ezek abbamaradnak, ha az 

izomnak nyugalomra van szüksége.



Ugyanakkor a hallási folyamatban, nagy zajterheléskor, 3 2 agy

ra kívülről hatnak kényszerítőén az impulzusok, öe a rajz 

szerint 8 hallási folyamatban a túlterhelés elleni visszajel

zés nincs meg. Ezért minden károsító zajhatás esetén hallás- 

védelemről kell gondoskodni.

A hallási folyamatban nincs meg a túlterhelés elleni vissza

jelzés: 1 zajhatás, 2 hallóidegek, érzékelősejtek; 3 az agy 

halló- és mozgásközpontja; 4 a hiányzó túlterhelést megakadá

lyozó szerv; 5 hallásvédelem: egyéni zajvédő eszközök a túl

terhelés megakadályozására.

A hallás többnyire a belső fül károsodása, egyes részeinek e l 

halása által romlik. Ez a folyamat maradandó - mint a korábbi 

fejezetekben már láttuk -, és lassan megy végbe, nem vesszük 

észre mindaddig, aoig a folyamat már túlságosan előre nem ha 

ladt. Ennek oka valószínűleg az, hogy a csökkent hallással - 

ha zajos környezetben tartózkodunk - nyugodtabb a közérzetünk. 

Azt, hogy a dolgozó véleménye szerint a nagy zajterhelés nem 

okoz fájdalmat részére, nem szabad úgy értelmezni, hogy ez nem 

is vezethet halláskárosodáshoz.
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A fájdalom érzete elmaradhat egészen a 150 dB /A/ nagyságú za j

szintekkel való terhelésig, egyéni érzékenységtől függően.

A zaj okozta halláscsökkenés azonban ennél jóval alacsonyabb 

zajszinteken is bekövetkezik. A fájdalom és a kellemetlenség 

nem megbízható jelzői a potenciális zaj okozta halláskárosodás

nak .

6. Feladatok a halláskárosodás megelőzésében

Mivel na még a zajártalom nem szüntethető meg teljesen, és a 

kialakult halláskárosodás nem gyógyítható, minden erőt a m e g 

előzésre kell összpontosítani.

Napjainkban a zajkérdés már nem 8, hanem 24 órás probléma: az 

üzemi, a közlekedési, a lakóhelyi, a szórakozási zajkörülmé- 

nyek összefüggő, egymástól el nem választható tényezők.

Egy már meglevő üzemben számos intézkedést hozhatnak a zaj 

csökkentésére. A legfőbb cél mindig az, hogy már a forrásánál 

megakadályozzuk a zaj keletkezését. Ez általában a meglevő 

berendezés módosítását vsgy 8 Z  uj gép maximálisan megengedhető 

zajszintjének már a tervezési szakaszában való meghatározását 

jelenti. Anélkül, hogy részleteznénk, van néhány olyan fontos 

szempont, amit meg kell említeni.

Karbantartás. Kopott vagy kiegyensúlyozatlan alkatrészek cs e r é 

je, szabályozása, géprészek kenése, megfelelő forgácsolószer

számok használata.
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Gépele cseréje korszerűbbekre. Hidraulikus sajtók használata 

mechanikusok helyett, szijmeghajtás fogaskerék helyett, kala

pácsok helyett sajtók alkalmazása stb.

Technológiák korszerűsítése. Hegesztés szegecselés helyett, 

zömités ütveszegecselés helyett stb.

Rezgésátadás csökkentése csillapítással, rezgő tagok tömegnö- 

velésévcl, méretváltoztatással, a rezonáns frekvencia megv ál

toztatásával stb.

Zajtovábbitás csökkentése szilárd anyagokon keresztül. 

Flexibilis alap, flexibilis szakaszok csővezetékekben, rugal

mas padlóanyag stb.

Folyadékáramlás okozta zaj csökkentése. Kipufogó-hangtompító, 

nagy méretű és kis sebességű ventillátorok a kisebb méretű, 

de nagyobb sebességű ventillátorok helyett, az áramlási sebes

ség csökkentése, az áramlási keresztmetszet növelése stb.

A levegőn keresztül terjedő zaj csökkentése. Hangelnyelő anyag 

alkalmazása a munkaterületek falán és a mennyezeten, a gépek 

teljes burkolása, zajcsapdák használata, nagyon zajos gépek 

elkülönítése szigetelt helyiségben.

Hangszigetelt fülkék a gépkezelőknek.
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Ahol a nüS23kí vagy adminís2trativ-szervezésí intézkedésekkel 

a dolgozók halláskárosodása nem előzhető meg. egyéni zajvédő 

eszközöket kell adni.

Az egyéni zajvédelem a leghatásosabb szükségmegoldás. Ez igen 

egyszerű, de igen sokatmondó megfogalmazás!

Ideális körülmények között némelyik egyéni zajvédő eszköz 

50...55 d3 csillapítást értéket is biztosíthat egyes frekven

ciákon. A jelenlegi gyakorlatban azonban 3 2 általánosan hasz

nált egyéni zajvédő eszközöknél szubjektív és objektív okok 

miatt a csillapítási értékek nem vehetők 35... 40 tí8-nól na

gyobbnak.

7. Egyéni zajvédő eszközök

Az egyéni zajvédő eszközök olyan alkalmasan kialakított tár

gyak, amelyek elöirásszerüen használva részben vagy teljesen 

negakadályozzák az ember testén egyébként ke resztülhatoló és 

a hallószervet károsító hanghullámok belépését az emberi s z er

vezetbe.

Az egyéni zajvédő eszközökkel szemben támasztott követelmények 

ős általános műszaki előírások:

- Biztosítania kell adott zajkörnyezetben frckvenciasóvonként 

a kívánt zajcsillcpitást. Tehát nem teljes zajcsökkentést
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kívánunk meg, mível azzal a dolgozó számára fontos jelzések 

is megszűnnének /pl. vészjelzés, a gép nem megfelelő m ű kö

désének figyelmeztető jelzései stb./.

Kényelmesnek kell lennie, viselése nem jelenthet indokolat

lanul nagy megterhelést a személyre.

Tegye lehetővé a munkavégzés során szükséges egyéb védőfel

szerelések, védőeszközök használatát, illetve azokhoz csa

tolható legyen /pl. munkavédelmi sisak, arcvédő stb./.

A szóbeli információt - az 500, 1000, 2000 Hz-es oktávsávok- 

ban - oly módon kell biztositanunk, hogy a szavaknak lega

lább 75 %-a érthető legyen. /A beszédszintnek a zajszintet 

legalább 6 dB-lel kell meghaladnia./

A testfelület lezárt területén a dobhártyára ható statikus 

nyomásnövekedés nem haladhatja meg a 0,1 Pa-t.

A zárőperemen belüli légtér rclativ nedvességtartalma egyórai 

használat után nem haladhatja meg a 95 S-ot.

A gyártáshoz nem szabad olyan anyagokat fe lhasználni, amelyek 

szilánkosan törnek.

A felhasznált anyagok legyenek ellenállók a munkahelyen fel

lépő fizikai és kémiai ártalmakkal szemben. Különös flgye-
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lemmel kell lenni azokra a munkahelyekre, amelyeknek kö ve te l

ményeit, különösen veszélyes jellegük miatt, más kőtelező 

előírás külön szabályozza.

- A felhasznált anyagok tartós használat és megfelelő tisztítás 

esetén nem okozhatnak egészségi ártalmat /pl. izgató hatást, 

bőrmegbetegedést stb./.

- Többszöri használatra alkalmasak, tisztithatók és fertőtle

níthetek legyenek.

Az egyéni zajvédő eszközök biztosításával feltételezzük a do l

gozók készségét azok viselésére. Csak igy kaphatunk el méleti

leg optimális zajcsillapitást.

A1apvető_légvén a me^g^őzés, hogy az eszköz használata minden 

nagy zajterhelésnek kitett személy számára elsősorban egyéni 

érdek. Ezért a kiadás előtt a hallgatókat alapos, a védelem 

minden területére kiterjedő tájékoztatásban kell részesíteni. 

Szükséges az eszközök megfelelő használatának begyakoroltatá- 

sa, mivel a nem megfelelő alkalmazás esetén a legjobb zajcsil

lapító értékkel rendelkező védőeszköz csillapítási hatásfoka 

is leromlik.

Az egyéni zajvédő eszközt kezdetben legtöbbször terhesnek vé 

lik, ezért a bevezetéskor ajánlatos a használati időnek a 

fokozatos növelése.
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Erre a kővetkező módszer javasolható. A hallgató az alkalma

zásának első munkanapján délelőtt és délután fél-íél óráig 

használja a számára biztosított zajvédő eszközt. Ezt az idő

tartamot öt munkanapon keresztül fél-íél órával növelje dé l

előtt és délután egyaránt, majd egy-egy teljes órával, mígnem 

eléri a teljes műszak alatti viselést.

Az egyéni zajvédő eszközök alkalmazásának fontos feltétele, 

hogy a hallgatók meggyőződjenek annak fontosságéról. Ezért 

célszerű ismételt oktatást tartani és ellenőrzést végezni.

Igen lényeges, hogy az oktatást jól felkészült, az egyéni 

zajvédő eszközök kérdéseiben megfelelően jártas szakember 

tartsa.

A hallgatókat különböző ismertető anyagokkal is tájékoztatni 

kell azokról a károsodásokról, szervi elváltozásokról, ame

lyekkel azoknak kell szembenézniük, akik elmulasztják ezt a 

védekezési lehetőséget.

Leglényegesebb, hogy az oktatási, tájékoztatási munka sorén 

két fontos dolgot elfogadtassunk a hallgatókkal, a munkavédel

mi s szakemberekkel és a vezetőkkel:

- egy meghatározott érték feletti zajterhelés zajkárosodást,

halláscsökkenést okoz;



- mindaddig, amig a zaj le nem csökkenthető a biztonságos 

szintre, egyéni zajvédő eszközök használata kötelező.

Természetesen a felügyeleti személyeknek is hordaniuk kell az 

egyéni zajvédő eszközöket azokon a területeken, 8hol a zajká

rosodás veszélye miatt azok használata elő van irva az ott 

dolgozók részére. Ellenkező eset visszatetszést váltana ki, 

és a későbbiekben ők maguk sem hordanák.

Az egyébi zajvédő eszközökre fordított vállalati költségek n a 

gyon alacsonyak azokhoz a károkhoz képest, amik a károsult, 

a Magyar Néphadsereg és az egész népgazdaság számára adódnak. 

Ezenkívül a megfelelő szakértelemmel kiválasztott egyéni za j

védő eszköz megjavítja a munkakörülményeket, a munk at el je sí t

ményt, csökkenti a balesetveszélyt.

1. Az egyéni zajvédő eszközök feladata

Az egyéni zajvédő eszközöknek egyetlen feladatuk van: m e g 

védeni a használójukat a zajkárosodástól.

Ahhoz, hogy ezek az eszközök be tudják tölteni, illetve b e 

tölthessék a feladatukat, a következők szükségesek:

- adott zajterheléshez a legmegfelelőbb védőeszközt kell 

ki választani.

Manapság ugyanis már főleg kiválasztás kérdése ez, mivel 

olyan nagy a típusválaszték, hogy szinte minden körülmény-
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hcz javasolható optimális védelmot biztosító egyéni zaj

védő eszköz;

- a helyesen kiválasztott eszközt helyesen alkalmazzák.

2. Az egyéni zajvédő eszközök típusai

Jelenleg igen nagy számú egyéni zajvédő eszköz van forgalom

ban, amelyeknek az alkalmazás szerinti csoportosítása a k ö 

vetkező:

- hallójáratba helyezhető eszközök, 

ezen belül:

- egyéni zajvédő vatták;

- egyéni zajvédő íüldugók;

- egyéni zajvédő fültokok;

- egyéni zajvédő sisakok;

- egyéni zajvédő kendők, hajleszoritó pántok, sapkák;

- egyéni zajvédő ruhák;

- egyéni zajvédő eszközök kiegészítő elemei, pl. kommuniká

ciós eszközök.

Ez a felsorolás főcsoportokat Jelöl, de igen nagy számú va

riációs lehetőség van a csoportok között és a csoportokon 

belül is.

A legjobb egyéni zajvédő eszköz az, aminek megfelelő a csil

lapítási értéke, és célszerűen használják. A jó védelem a 

megfelelő illesztéstől, a fel fekvéstől, a takarástól íügp. 

Egy keskeny hézag is leronthatja ez egyéni zajvédő eszköz 

hatékonyságát.



a hallójáratba helyezhető egyéni zajvédő eszközök 

A hallójáratba helyezhető eszközök - a vatták és a füldugók 

- általában olcsóak, de használhatósági idejük korlátozott: 

az egyszeri használattól /vatták/ néhány hétig, esetleg - 

a jobb minőségű füldugóké - egy-két hónapig terjedhet. . 

Alapanyagukat tekintve igen változatosak: igen kis átmérőjű, 

0,001 mm nagyságrendű üvegszálak, gyapot, műszálak, illetve 

ezeknek keverékei a vattáknál, különböző tipusu műanyagok 

és viasszal impregnált vatta a füldugóknál.

Ezek az alapanyagok meglehetősen lágyak, igy non sértik a 

hallójárat belső felületét.

Esetenként a hallójárat belső 3lakja megakadályozza ezeknek 

az eszközöknek a használatát, vagy a hallójárat bőre lehet 

érzékeny valamelyik alapanyagra, vagy allergiás reakciót 

válthat ki a vatta elemi szála is. Erre előre figyelemmel 

kell lenni, és az ilyen személyeknek eleve más egyéni za j

védő eszközöket kell használatra kiadni.

Egyéni zajvédő vatták

A zajkárosodás megelőzésére legrégebben ezeket az es zközö

ket használják. Kezdetben a normális háztartási vattát 

használták erre a célra, ma viszont korszerű technológiával, 

megfelelő kezelésekkel állítják elő ezeket a típusokat. 

Legismertebbek a 8 i 1som-készitmények.
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Aki hosszú éveken keresztül vattát használ 3 zajkárosodás 

kivédésére, annak a hallójáratába lerakódhatnak az elemi 

vattaszálak, ami önmagában is h8llástompuléshoz vezethet. 

Ezért a legkorszerűbb, előre csomagolt, egyszeri behelye

zésre megfelelő adagu készítményeket igen vékony és perfo

rált fóliába burkolják. Ezzel többszörös célt érnek el:

- mindig azonos mennyiségű vatta kerül a hallójáratba, te

hát a zajcsillapitás azonos lesz;

- a fólíarétegnek is van egy bizonyos zajcsillapitási értéke;

- a hallójáratban nem maradnak a vattából elemi szálak.

Egyéni zajvédő füldugók

Ez a megnevezés igen széles típusválasztékot takar. Közös 

tulajdonságuk, hogy a hallójáratot teljesen lezárják, Így 

akadályozva meg a káros Z8jokn8k a dobhártyán keresztül a 

közép-, illetve a belső fülbe jutását.

Az egyéni zajvédő füldugóval szemben támasztott követelmé

nyek és általános műszaki előírások 8 következők:

- a szerves, szervetlen, természetes vagy mesterséges an ya

gokból kialakított hallásvédő füldugók rugalmasságuk ré

vén a hallójárat méreteihez igazodjanak, és azt teljesen 

töltsék ki;

- a füldugók tömege páronként nem haladhatja meg az 5 g-ot;

- a íüldugók a hallójáratba könnyen beilleszthetők, illetve 

abból el távolíthatók legyenek;
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- a füldugók a hallójáratot nem károsíthatják;

- a füldupóknak könnyen tisztithatóknak, tartósan sima fe- 

lületüeknek kell lenniük.

Külalakjuk és behelyezésük szerint két alcsoportra osztha

tók: alakith8tó és méretre gyártott füldugók.

A zaj Jellege szerint szintén két alcsoportra oszthatók a 

hallójáratba kerülő egyéni zajvédő eszközök:

- statikus Z8jok ellen védők;

- impulzusos zajok ellen védők.

A statikus zajok ellen védő eszközök azok, amelyeket az e d 

digiekben megismertünk.

Az impulzusos zajok ellen védő íüldugók tulajdonsága, hogy 

hossztengelyükben egy átmérő furat van, amely csökkentett 

mértékű statikus zaj átbocsátását teszi lehetővé. A füldu

góban van egy fémhenger, amely egy miniatűr, precíziós m e g 

munkálással kialakított membránt tartalmaz. Ha impulzusos 

zaj éri a hallójáratba helyezett íUldugói, a membrán a m á 

sodperc tört része alatt lezárja az átmenő furatot, így a 

hallószervet megvédi az impulzusos zaj károsító hatásától.

ilőhány füldugótipust nem a hallójáratba bedugva alkalmaznak, 

hanem csak a fülre rászorítva, ezeket egy ívben hajlított 

rugó tartja a megfelelő helyzetben.
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Az ilyen típust a középíre!'.véneiák ellen lettet alkalmazni, a ma

gas frekvenciák ellen azonban már csökken a csillapítás! értékük.

Az egyéni zajvédő fültokok

A íültokok két darab - a zajcsíllapitás előírásának megfelelően 

különböző keresztmetszetre kialakított tokból állnak, amelyek a 

íülkagylót teljesen körülzárják, és a tokokon elhelyezett felfekvő 

párnával a fej oldaléhoz simulnak. A két tokot egy rugalmas pánt, 

kengyel tartja össze, ami a tok fejméretttez való beállítását is le

hetővé teszi. Munkavédelmi sisekra erősíthető fültokválto2atnál a 

pánt két részből áll, amit a sisakra erősítünk. A tokok általában 

fröccsöntött kemény műanyagból készülnek. A fel fekvő párnában álta

lában nyitott cellás aüanyaghab van, ezáltal kényelmes a felfekvése. 

Néhány típusnál a felfekvő párnát folyadékkal töltik, ami a zaj- 

csíllapitási értékeket jelentősen javitja.

Az egyéni zajvédő fültokkal szemben támasztott követelmények és ál

talános műszaki előírások a következők:

- a zajvédő fültokok tömege nem haladhatja meg a 300 g-ot;

- a rugalmas záróperem illesztése - a fülkagyló körüli felületen - 

légrésmentes és egyenletes nyomású legyen;

- a peremnyomást uny kell beállítani, hogy o kengyel a tokokat 

5...10 N közötti erővel szorítsa a koponyához;

- a kengyelre a tokot egy- vagy kétpontos felfüggesztéssel úgy kell 

szerelni, hogy a tok térben mozogni tudjon, a különböző fejforaák- 

tól függetlenül a megfelelő peremzáróst lehetővé tegye;
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- a kengyel rugalmasságával és állíthatóságával biztosítsa 

a különböző fcjméretektől függően a peremnyomást;

- a tok belsejébe helyezett hangelnyelő anyag csökkentse a 

koponya és a tok közötti zárt tér rezonanciájának kedve

zőtlen hatását, és akadályozza meg a páralecsapódást;

- a fémszerelvényeket korrózió ellen védeni kell, ezek az 

alkatrészek a fejbőrrel közvetlenül nem érintkezhetnek.

A fejpánt által a két íültokra átadódó szoritóerő közvetle

nül összefügg a zajcsíllapitás mértékével. A fültok fejre 

felfekvő párnájának kialakítását és anyagát is figyelembe 

kell venni ahhoz, hogy megfelelő egyensúlyba hozzuk a zaj- 

csillapitás hatásfokát és a kényelmet. A feliekvőfelület 

Jó akusztikai zárást biztosító szélessége nagymértékben függ 

a párnaként használt anyagtól.

A fültokok népszerűsége növekszik a következők miatt:

- igen nagy a választék;

- nem igényelnek különösebb használati utasítást;

- mivel a fültokok jól láthatók, használatuk könnyebben 

ellenőrizhető.

A fültokok a vizsgált frekvenciatartományban általában h a 

tékonyabbak, mint a füldugók. Sokan nehezen viselik el a 

meleg, párás környezetben, ha a íclfekvő párna nem szellő
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zik, és így a fül bcfüllcd a fültok alatt. Ezért ennél is 

fontos a helyes típusválasztás.

A fültokokat összefogó pánt alakja és tulajdonságai nagy- 

eaértékben befolyásolják 8 fültok viselési komfortját.

Számos fültoktipust úgy terveztek, hogy csak egy meghatáro

zott helyzetben hordhatók, éspedig általában a fej felett. 

Más változatok lehetővé teszik, hogy a felfüggesztő pántot 

több helyzetben is hordhassuk:

- fej felett,

- a tarkó alatt,

- áll alatt.

Egyéni zajvédő sisakok

Az egyéni zajvédő sisakokkal szemben támasztott követelmé

nyek és általános műszaki előírások:

- a koponyán, valamint a fülkagyló körüli felületen a perem- 

illeszkedés légrésmentes legyen;

- biztosítsa a különböző fejfornéktól függetlenül a me gf e

lelő peremzárást;

- tegye lehetővé a lefedett koponyacsontok rezpéscsbkkenté- 

sét is;

- a belső zajvédő szerkezetet /fültokot/ cserélhető módon 

kell szerelni.
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Ezek az eszközök alkalmasabbak az igen magas zajszínlekcn 

a zaj elleni védelemre. Egyedül ezek képesek ugyanis c s ök

kenteni a csontvezetés hatását.

A sisak teljesen körülfogja a fejet, csupán a homlokot és 

8Z arcot hagyja szabadon. Az igen komoly zajcslllapitási 

érték eléréséhez szükséges, hogy a sisak pereme és az arc, 

valamint a nyak bőre közötti zárás igen tökéletes legyen.

További 5...10 dB-es zajcsillapités érhető el a sisakon b e 

lül beépitett, megfelelően kialakított és felfüggesztett 

zajvédő fültokkal.

Egyéni zajvédő ruhák

Vannak olyan munkahelyek, ahol a környezeti zajszint a 

120...130 dB /A/ érték fölé is emelkedhet. Ilyen nsgy zaj- 

színtértékeknél nem elég, hogy a fejet elzárjuk a jó zaj- 

csillapitási értékkel rendelkező zajvédő sisakkal a kö r

nyezeti zaj elől. Igen magas zajszíntértékeknél a test 

egész felülete felfogja a károsító zajokat és a he ll ós ze r

vünkhöz továbbítja őket és útközben ezek a zejok a belső 

szerveinkre is romboló hatást fejtenek ki. Ilyen jellegű 

vizsgálatok, kutatások már többfelé folynak, de kevés még 

a konkrét eredmény.

Az egyéni zajvédő ruhák az egész testfelületet leárnyékol

ják a zajbchatásokiól. Ezek a zajvédő ruhák általában t:»bb
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rétegnek, egyik rétegük ólomport tartalmazó habosított m ű 

anyag.

Az egyéni zajvédő eszközök kiegészítő elemei 

Mivel a zaj csökkentése a forrásánál számos esetben még mi n

dig nagyon nehéz, ezért egyéni zajvédő eszközöket használunk 

Ezek nagy zajban is igen hatásosak, de egy bizonyos idő el

teltével az "elszigetelődés" kellemetlen érzete keletkezhet.

Nagy zajszlntü mu nkaterületeken dolgozókkal információkat, 

technológiai utasításokat közölni - normális kialakítású 

egyéni zajvédő eszközök hordása esetén - lehetetlen feladat.

Kisebb Z8jszintértékeknél a zajvédő eszköz használata ter

mészetesen javíthatja a szóbeli üzenetek megértését.

Ez az eset áll fenn akkor is, amikor a környezeti zsj magas 

frekvenciájú, e2 ellen megfelelő csillapítási értékkel re n

delkező eszközt hordunk. Mivel ennél a helyesen kiválasztott 

zajvédő eszköznél a beszédfrekvenciáknál kisebb a zajcsil- 

lapitás, igy a jel-zaj-arány megjavul, tehát jól értjük a 

be sz éd et.

Az emberek egymás közötti kommunikációja a zajban mindig 

nehéz. Vagy a beszédérthetőség szenved kárt, ami potenciális 

balesetveszélyt jelenthet, vagy pedig a beszéd hangerejét
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kell jelentősen megnövelni, ami aiatt mindenesetre még n a 

gyobb zajterhelés ér bennünket.

Ilyen körülmények között dolgozó emberek részére dolgozták 

ki a kommunikációs összeköttetést biztositó egyéni zajvédő 

es zk öz ök et.

A kommunikációs összeköttetést biztositó eszközök f e jl es z

tése két irányban indult:

- meglevő egyéni zajvédő eszközökhöz /fültok, sisak/ be sz e

relhető, átviteltechnikát lehetővé tevő eszközök ki a l a k í 

tása;

- uj tipusu, kommunikációs szerelvényekkel ellátott egyéni 

zajvédő eszközök kifejlesztése.

Mindkét fejlesztési irány célja nagy zajszint mellett is a 

beszédérthetőség elősegítése.

A kommunkációs összeköttetést a következő átviteltechnikai 

elvek szerint biztosítják ezek az eszközök:

- beszédátvitel vezetékkel, ami két altípust jelent:

a/ egyutas beszédátvitel: ebben az esetben pl. egy disz

pécserközpontból utasításokat kaphatnak a dolgozók, de 

"visszabeszélés'* nem lehetséges; 

b/ kétutas beszédátvitel: odo-vissza beszólás lehetséges, 

pl. technológiai jellemzők dolgozók közötti közlésekor;
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- beszédátvitel telekommunikációs hurokkal, amikor az ös sz e

köttetés csak egyutas lehet;

- beszédátvitel ultrarövidhullámu berendezéssel, aminek 

szintén két altípusa van:

a/ az egyutas ki v i t e l , 

b/ a kétutas ki v i t e l ;

- beszédátvitel infravörös hullámmal.

Ezeknek a korszerű eszközöknek az alkalmazási területei:

- zajos ipari üzemek, műhelyek, kutatási területek;

- bányászat, r.etróépí tkezés, ke szonmunkák;

- építőipar;

- szállítás-rakodás nehéz munkakörülmények között /pl. kü l

színi kőfejtés/;

- nagy tartályok tisztítási munkái;

- repülőterek;

- tűzoltó- és mentőosztagok;

- honvédelem;

- olajfúró tornyok, gázkitörések;

- oktatás nagy munkaterületen.

A zaj elszigeteli a dolgozót. Ha egyéni zajvédő eszközt 

használunk, ugyanez a helyzet áll elő. A zaj ezáltal ké ny

szerű monotóniához vezet. Ennek nemritkán baleset a kö ve t

kezménye, ugyanis a zajnak vagy a hosszabb időn át elszíge-
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teltségnek kitett ember gyorsabban elfárad és lassabban re a

gál .

Ilyen esetekben nagyon beválnak az előbbiekben említett e s z 

közök. Egyrészt megvédik az embert a halláskárosodástól, 

másrészt egyidejűleg lehetővé teszik a környezettel való 

érintkezést, mert a jó zajcsillapitási értékű zajvédő eszköz 

tulajdonságait egyesitik egy sztereó fejhallgató hangzásmi

nőségével. Ezekbe az egyéni zajvédő eszközökbe sztereó 

hangminőségű zenét is közvetíthetünk. A műhely ártalmas z a 

ját tehát kellemesebb hangokkal válthatjuk fel, ugyanakkor 

megszüntethetjük az elszigeteltség nyomasztó érzését.

Tulajdonképpen így, ebben az uj eszközben jó lehetőséget l á 

tunk pl. az egyéni zajvédő fültok viselésének a megkedvel- 

tetéséhez is. Külföldi tapasztalatok szerint igen kedvező 

fogadtatásra találtak ezek az eszközök, a munkátóljesitmény 

megnőtt, a munka monoton hatása miatti depressziós me gb et e

gedések száma csökkent, és a zajvédő fültok hordása ellen 

sem tiltakoztak a dolgozók. És ez igen jelentős eredmény!

Ehhez szükséges, hogy a központi utasításokon kívül a su

gárzott program nagyon változatos legyen, váltakoztatni 

kell a zenét beszéddel, szükség esetén megszakítva egy c s en

des szakasszal. Ezek az eszközök növelik túljdonképpen a 

munka hatékonyságát is. Különösen az olyan munkaterületek

re érvényes ez a megáll api tás, ahol kiterjedt területeken 

dolgoznak /pl. nagy kiterjedésű üzemcsarnokok/.
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3. Az egyéni zajvédő eszközól', típusainak kiválasztása

Az egyéni zajvédő eszközök választéka igen gazdag. íppen 

ezért már be lehet tartani azt a pszichológiai törvényt, 

hogy egy védőeszköz hordása ne legyen kényszerűség.

Az egyéni zajvédő eszközöket nagy körültekintéssel kell k i 

választani. A legfontos8bb, hogy az embert érő zaj egy m e g 

határozott érték alá kerüljön.

Az ismertető katalógusok használóit azonban figyelmeztetni 

kell: a választás ne okvetlenül a legjobb csillapítású zaj

védő eszköz megvásárlását jelentse, mondván, minél jobb a 

zajcslllapitás, annál jobb ez eszköz. Ez a felfogás sok 

esetben a kényelmes viseletét veszélyezteti. Nagyobb zsj- 

szinteknél az eszköz akusztikus védőhatása nem áll arány

ban a viselés által okozott kényelnetlenséggel. Kisebb za j

szinteknél a szükségtelenül nagy zsjcsillapitásu eszköz 

kommunikációs nehézséget okoz, amelynek végül is az lesz 

az eredménye, hogy 8Z általa okozott kényelmetlenségek mi

att nem fogják használni.

Tehát az alapelv: mindig az adott 2 ajszint által meghatáro

zott optimális csillapítás! értékű és kényelmü egyéni zaj

védő eszközt kell használni.

A típusválasztás további szempontjai:

- jól illeszkedjen a munkavégzés során esetleg szükséges

többi védőeszközhöz;
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- a felhasználás időtartana;

- kezelhetőség;

- a mozgást nem veszélyeztetheti, pl. szűk térben végzett 

munkánál;

- fültokoknál a íelfekvő párna cserélhető legyen.

8. összefoglaló

A mi főiskolánkon történő oktatás során, hallgatóink za járta

lomnak lövészeteken, robbantási foglalkozásokon és nem utolsó 

sorban szakmai gyakorlati órákon vannak kitéve.

A hajtómüvezés során a zaj szintje meghaladja a iájdalomküszö 

bőt és elérheti a 140 dB /A/ hangnyomásértéket.

A Katonai általános Baleset-elháritó és Egészségvédő Szabály

zat előírásainak megfelelően a személyi állomány testi épsé

gének megóvása érdekében minden szolgálati és munkahelyen - a 

korszerű technika, technológia és a tudományos eredmények 

felhasználásával, szervezéssel, oktató-nevelő munkával, vala

mint a személyi állomány aktiv részvételével - gondoskodni 

kell a tevékenységgel kapcsolatos veszélyek és károsító ha tá

sok keletkezésének megelőzéséről, illetve azok csökkentéséről 

megszüntetéséről. Mindezek szellemében és megvalósitására k é 

szült ez az oktatási anyag.
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.Havasiatok

- A tanórarend készítésénél vegyék figyelembe a zajos gyakor

lati órák megfelelő elosztását.

- Tantermekben és környezetükben javasoljuk a max. 40 dB /A/ 

zajszintérték betartását.

- Zajos órák után közvetlenül ne legyen beszámoltatás, zárthe

lyi dolgozat, mivel a teljesitóképesség nagymértékben cs ök

ken.

- Az oktatásban alkalmazott berendezések, gépek /audiovizuális 

berendezések/ beszerzését a beszédzavarósí színt figyelembe

vételével végezzék.

- A tanműhelyekben, laboratóriumokban, hangárokban és szabad 

térségben végzett gyakorlatoknál zajos gépek, berendezések 

oktatása során előbb elméletben és modelleken megfelelő kö 

rülmények között kell a szükséges oktatási anyagot ismertetni.

- Korlátozni az oktatás ideje alett a tantermek körzetében a 

zajos jármüvek, munkagépek /fűnyíró gép/ üzemeltetését.

- Zajhatás csökkentésére sűrű, dús lombu fák telepítését a tan

termi épületek körzetében.

- Épületeken belül a lépészaj csökkentését hangszigetelő réteg 

lefektetésével.

- Szükséges esetben gondoskodni kell a hallgatók és az oktatók 

részére egyéni védőfelszerelésről, a tevékenységnek me gfele

lő zajveszélyességi fokozata szerint kell ellátni hatásos 

egyéni védőeszközzel.
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- A hallgatók időszakos audiometriás szűrésének bevezetése 

indokolt.

- A túlzott mértékű zajterhelés megelőzéséről már az ép ítésze

ti tervezésnél, esetleg utólagos kivitelezéssel is gondos

kodni kell.

- Az egyéni zajvédő eszközök használatát minden esetben fo ko

zottan ellenőrizzék a foglalkozások vezetői.

- Ahol a környezeti zajszint 120 dB /A/ érték fölé emelkedik, 

egyéni zajvédő ruha rendszeresítését.
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