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Streszczenie. załoga pojazdu bojowego, która jest narażona na hałas związany z pracą silnika, jak 
i z wystrzałami z broni palnej, ma na swoim wyposażeniu hełmofony. w artykule przedstawiono wyniki 
badań ograniczania hałasu przez hełmofon HC-98 w przypadku hałasu ustalonego oraz impulsowego. 
stosowano dwie metody badań: pomiary tłumienia dźwięku z udziałem osób oraz pomiary tłumienia 
przenoszenia impulsów akustycznych przeprowadzane z użyciem testera akustycznego — urządzenia 
odwzorowującego głowę. Dane dla hełmofonu porównano ze skutecznością ograniczania hałasu przez 
dwa różne, powszechnie stosowane nauszniki przeciwhałasowe (jeden słabo, drugi silnie ogranicza-
jący hałas). wyniki wskazały, że hełmofon spełnia wymagania, które pozwalają traktować go jako 
ochronnik słuchu, jednak nie zapewnia on ochrony słuchu takiej jak nauszniki przeciwhałasowe. 
otrzymano stosunkowo niskie wartości tłumienia impulsów akustycznych przez badany hełmofon 
względem wyników dla nauszników przeciwhałasowych. Ponadto, w przypadku hełmofonu, w zakresie 
częstotliwości 63-2000 Hz, uzyskano niższe od około 2 do nawet 19 dB wartości tłumienia hałasu 
ustalonego w porównaniu z wartościami tłumienia nauszników.
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1. Wstęp

Żołnierze stanowiący załogi pojazdów bojowych są narażeni na przebywanie 
w zagrażającym ich zdrowiu hałasie. Jest on wytwarzany głównie przez silniki pojaz-
dów i ma charakter hałasu ustalonego. Poziomy dźwięku a występujące wewnątrz 
pojazdów bojowych w zależności od rodzaju pojazdu wynoszą od 96 dB [1] do nawet 
115 dB [2]. Jednak najgroźniejszym źródłem hałasu pod względem oddziaływania 
na słuch jest broń umieszczona na pojazdach, generująca hałas impulsowy, którego 
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szczytowy poziom dźwięku C wewnątrz pojazdu może przekraczać 145 dB [3].  
Nawet pojedyncza ekspozycja na tego rodzaju hałas może skutkować uszkodzeniem 
słuchu żołnierza. w celu ochrony słuchu przed negatywnym wpływem hałasu 
oraz w celu komunikacji z innymi członkami załogi lub dowództwem, a także aby 
chronić głowę przed urazami mechanicznymi, żołnierze wyposażeni są w hełmo-
fony. Producenci hełmofonów nie określają, tak jak to jest w przypadku ochron 
słuchu przystosowanych dla przemysłu, skuteczności hełmofonów pod względem 
ograniczania hałasu.

w ramach niniejszego opracowania przedstawione zostaną wyniki badań 
tłumienia dźwięku hełmofonu w odniesieniu do hałasu ustalonego, jak również 
hałasu impulsowego, oraz zostaną one zestawione z wynikami uzyskiwanymi dla 
dwóch popularnych nauszników przeciwhałasowych (nausznika słabo oraz silnie 
ograniczającego hałas). Podstawową metodą pomiaru skuteczności tłumienia ha-
łasu przez ochronniki słuchu jest metoda subiektywna przedstawiona w normie  
PN-EN 24869-1:1999 [4] wymagająca udziału słuchaczy. Metoda ta polega  
na pomiarze progu słyszenia słuchacza bez założonego ochronnika słuchu i po za-
łożeniu ochronnika. Różnica pomiędzy zmierzonymi w obu przypadkach progami 
słyszenia stanowi parametr określany terminem „tłumienie dźwięku”. Uzyskane 
wartości tego parametru dotyczą hałasu ustalonego.

skuteczność ochron słuchu można także wyznaczać, używając do tego celu 
miniaturowego mikrofonu mocowanego w uchu osoby (metoda MiRE) [5] lub 
urządzenia odwzorowującego głowę i zastępującego udział osoby w badaniu [6]. 
Jednym z takich urządzeń jest tester akustyczny. w niniejszej pracy, aby uniknąć 
narażania osób na impulsy akustyczne, w celu określenia skuteczności tłumienia 
hałasu impulsowego przez hełmofon, zastosowano metodę z wykorzystaniem  
testera akustycznego.

2. Obiekt badań

Badania skuteczności tłumienia hałasu zostały przeprowadzone dla hełmofonu 
czołgowego HC-98, powszechnie używanego w czołgach i wozach bojowych przez 
żołnierzy wojska Polskiego, produkowanego przez firmę interprotel [7]. Hełmo-
fon ten umożliwia łączność radiową i zbudowany jest z czapy w wersji zimowej, 
ochronników słuchu, słuchawek i mikrofonu. Rozmiar hełmofonu regulowany jest 
za pomocą dwóch pasków. Użyty w badaniach egzemplarz hełmofonu był fabrycz-
nie nowy, bez śladów jakiegokolwiek użytkowania. zdjęcie hełmofonu czołgowego 
HC-98 zamieszczono na rysunku 1.

Uzyskane w niniejszej pracy wyniki ograniczania hałasu ustalonego przez heł-
mofon HC-98 zostały porównane z danymi tłumienia dźwięku dwóch nauszników 
przeciwhałasowych, podawanymi w ich instrukcji użytkowania. wybrano dwa 
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nauszniki charakteryzujące się skrajnie różnymi wartościami tłumienia dźwięku: 
lekki nausznik względnie w małym stopniu ograniczający hałas — Bilsom leigthning 
l1 i ciężki nausznik o dużym tłumieniu — Bilsom leigthning l3 [8].

Rys. 1. Hełmofon czołgowy HC-98

w odróżnieniu od danych tłumienia dźwięku reprezentujących ograniczanie 
hałasu ustalonego, dane dotyczące ograniczania hałasu impulsowego nie są za-
mieszczane w instrukcji użytkowania nauszników przeciwhałasowych. w związku 
z tym, aby porównać skuteczność ograniczania hałasu impulsowego przez hełmofon 
oraz przez nauszniki przeciwhałasowe, w niniejszej pracy przeprowadzono badania 
ograniczania poziomu impulsów akustycznych zarówno przez hełmofon, jak i przez 
oba wybrane nauszniki przeciwhałasowe.

3. Zakres i metodyka pomiaru

3.1.  Skuteczność ograniczania hałasu ustalonego przez hełmofon

Pomiary parametru „tłumienie dźwięku”, odnoszącego się do hałasu ustalonego, 
zostały przeprowadzone w pomieszczeniu specjalnie zaprojektowanym do badań 
właściwości akustycznych ochronników słuchu. Pomieszczenie to spełnia wymagania 
normy PN-EN 24869-1:1999 [4] odnośnie do czasu pogłosu, hałasu tła i dyfuzyjności 
pola akustycznego. sygnałem testowym używanym w czasie pomiarów tłumienia 
dźwięku hełmofonu był szum różowy generowany przez system Norsonic typ 838, 
podawany do wzmacniacza Rotel RMB-1075 i odtwarzany przez cztery zestawy 
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głośnikowe JBl 4802. sterowanie pracą systemu pomiarowego odbywało się z uży-
ciem oprogramowania Norsonic — Nor 4869 dostarczonego z systemem.

Pomiary tłumienia dźwięku hełmofonu przeprowadzono z udziałem ośmiu 
słuchaczy, wykorzystując metodykę opisaną w normie PN-EN 24869-1:1999 [4]. 
słuchacze byli w wieku od 27 do 45 lat i mieli prawidłowy słuch, spełniający wyma-
gania powoływanej wcześniej normy [4], oraz nie występowały u nich jakiekolwiek 
nieprawidłowości w budowie głowy. Pomiary przeprowadzono w rozszerzonym 
zakresie częstotliwości w pasmach 1/3 oktawowych o częstotliwościach środkowych 
od 63 do 8000 Hz, w odstępach co oktawę. Próg słyszenia słuchaczy był wyznaczany 
w warunkach założonego i przy braku hełmofonu. Pomiar progu słyszenia jest ana-
logiczny do audiometrycznego badania słuchu i również w tym przypadku wymaga 
reakcji osoby biorącej udział w badaniu. Badania rozpoczynają się od generacji 
sygnału testowego o pierwszej częstotliwości pomiarowej (63 Hz), którego poziom 
jest zwiększany do momentu, aż słuchacz zasygnalizuje przyciskiem trzymanym 
w dłoni, że usłyszał ten sygnał. Następnie poziom sygnału jest obniżany i odnoto-
wywana jest wartość, przy której słuchacz przestanie sygnalizować, że słyszy sygnał 
testowy. Taka sekwencja jest powtarzana wielokrotnie i prowadzi do określenia progu 
słyszenia w przypadku pierwszej, a następnie — w podobny sposób — pozostałych 
częstotliwości pomiarowych.

Tłumienie dźwięku hełmofonu, zgodnie z wymienioną metodyką postępowania, 
wyznaczano jako algebraiczne różnice w progach słyszenia wyznaczonych w obydwu 
warunkach pomiarowych (brak hełmofonu i hełmofon założony) w przypadku każ-
dej częstotliwości sygnału testowego. Na rysunku 2 przedstawiono zdjęcie jednego 
ze słuchaczy podczas badań tłumienia dźwięku hełmofonu HC-98.

Rys. 2. słuchacz podczas pomiarów tłumienia dźwięku przez hełmofon HC-98 w pomieszczeniu do 
badań właściwości akustycznych ochronników słuchu. z przodu słuchacza jeden z czterech zestawów 

głośnikowych odtwarzających sygnał testowy
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3.2.  Skuteczność ograniczania hałasu impulsowego przez hełmofon

Badania ograniczania hałasu impulsowego przez hełmofon przeprowadzono 
w pomieszczeniu bezpogłosowym, w którym na ścianach i suficie rozmieszczone 
są materiały pochłaniające odbite fale akustyczne. sygnał testowy wytwarzany 
był przez specjalnie do tego celu skonstruowane pneumatyczne źródło hałasu 
impulsowego. Źródło to może w warunkach laboratoryjnych wytwarzać impulsy 
akustyczne o parametrach zbliżonych do hałasu wytwarzanego przez rzeczywiste 
źródła tego rodzaju hałasu. szczytowy poziom ciśnienia akustycznego impulsów 
może być regulowany w zakresie od 145 do blisko 175 dB. Parametry impulsów 
wytwarzanych przez to laboratoryjne źródło charakteryzują się stosunkowo dużą 
powtarzalnością, co najczęściej nie ma miejsca w przypadku rzeczywistych źródeł 
hałasu impulsowego. Tym samym źródło laboratoryjne umożliwia uzyskanie jed-
nakowych warunków pomiarowych podczas badań porównawczych większej liczby 
ochronników słuchu.

Hałas impulsowy stanowi istotne zagrożenie dla słuchu. stąd, podczas badań 
ograniczania tego rodzaju hałasu, najczęściej rezygnuje się z udziału osób i jak 
wspomniano we wstępie, badania przeprowadza się z użyciem urządzeń zastępu-
jących obecność człowieka [6]. w przypadku badań hełmofonu parametry hałasu 
impulsowego docierającego pod jego czasze określano z użyciem odzwierciedlającego 
cechy osób testera akustycznego, który charakteryzuje się zewnętrznymi wymiarami 
geometrycznymi spełniającymi wymagania normy PN-EN iso 4869-3:2009 [9]. 
Ponadto tester ten został wyposażony w sprzęgacz odzwierciedlający zewnętrzny 
przewód słuchowy oraz komorę o objętości 2 cm3, w celu możliwie wiernego od-
zwierciedlenia właściwości akustycznych ucha. Tester akustyczny wyposażony jest 
w mikrofon pomiarowy umieszczony w miejscu odpowiadającym lokalizacji błony 
bębenkowej w uchu. Należy przy tym zaznaczyć, że wszelkie rozwiązania technicz-
ne stanowią przybliżenie i nie są w stanie w pełni odzwierciedlić cech osób [10], 
jednak są konieczne, aby uniknąć narażania osób na hałas impulsowy o wysokim 
szczytowym poziomie ciśnienia akustycznego.

Układ do pomiaru ograniczania hałasu impulsowego przez hełmofon i nausz-
niki przeciwhałasowe składał się z opisanego zdalnie sterowanego źródła hałasu 
impulsowego, mikrofonu Brüel & kjær 4941 (z przedwzmacniaczem mikrofono-
wym Brüel & kjær 2669) do pomiaru parametrów impulsu wytwarzanego przez 
źródło, testera akustycznego z mikrofonem Brüel & kjær 4192 i przedwzmacnia-
czem Brüel & kjær 2669 oraz z kasety pomiarowej 3560-C systemu Brüel & kjær 
PUlsE, sterowanej dedykowanym oprogramowaniem labshop zainstalowanym na 
komputerze z systemem operacyjnym windows. Parametry hałasu impulsowego 
obecnego na zewnątrz hełmofonu (lub nausznika przeciwhałasowego) oraz pod 
nim wyznaczano z użyciem procedur obliczeniowych przygotowanych do tego celu 
w środowisku Matlab. skuteczność ograniczania hałasu impulsowego przez hełmofon 
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oraz nauszniki przeciwhałasowe określono jako tzw. tłumienie przenoszenia, czyli 
jako różnicę poziomu impulsu obecnego na zewnątrz czaszy i odpowiadającego mu 
impulsu pod czaszą. widok układu pomiarowego podczas badań tłumienia hałasu 
impulsowego pokazano na rysunku 3.

Rys. 3. widok układu pomiarowego podczas badań tłumienia hałasu impulsowego. od lewej strony: 
hełmofon założony na leżący tester akustyczny, mikrofon do pomiaru parametrów impulsu na zewnątrz 

hełmofonu, laboratoryjne źródło hałasu impulsowego

ze względu na to, że hełmofon (w odróżnieniu od nauszników przeciwhała-
sowych) nie jest wyposażony w sprężynę dociskową, jednakowe (porównywalne) 
warunki pomiarowe zapewniono poprzez użycie obciążnika o masie 1 kg ustawianego 
na badanej czaszy hełmofonu lub nausznika przeciwhałasowego, przy rezygnacji 
z użycia sprężyny dociskowej. To rozwiązanie w przybliżeniu odpowiadało stoso-
waniu sprężyny dociskowej o sile docisku 10 N. sposób umieszczenia hełmofonu 
i nauszników przeciwhałasowych na testerze akustycznym umieszczonym w pozycji 
poziomej pokazano na rysunku 4.

istotny wpływ na skuteczność ograniczania hałasu impulsowego przez ochron-
nik słuchu ma kształt przebiegu czasowego impulsu akustycznego na zewnątrz 
ochronnika słuchu, a w szczególności czas trwania tego impulsu [11]. wobec tego, 
podczas wszystkich badań w zakresie hałasu impulsowego wytwarzano impulsy 
o zbliżonych parametrach amplitudowych i czasowych. Pozwala to porównywać 
uzyskane wyniki pomiędzy trzema badanymi obiektami: hełmofonem i dwoma 
nausznikami przeciwhałasowymi.

w przypadku zagrożenia hałasem impulsowym w pomiarach parametrów impul-
sów akustycznych w przemyśle stosuje się korekcję częstotliwościową C i ocenia się 
wartość parametru określanego jako szczytowy poziom dźwięku C (LCpeak) [12, 13]. 
oprócz tego, ocenie można poddawać m.in. szczytowy poziom ciśnienia akustycznego 
(Lpeak), który jest wyznaczany bez stosowania korekcji częstotliwościowej. Parametr 
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Lpeak jest stosowany w kryteriach ryzyka uszkodzenia słuchu opracowanych na 
rzecz wojska [11]. zatem w niniejszej pracy, w analizie wyników odnoszących się 
do hełmofonu, który stosowany jest w wojsku, oraz w przypadku badanych w celach 
porównawczych nauszników przeciwhałasowych, uwzględniono szczytowy poziom 
ciśnienia akustycznego.

4. Wyniki pomiarów

4.1.  Skuteczność ograniczania hałasu ustalonego

Na rysunku 5 przedstawiono wartości tłumienia dźwięku hełmofonu HC-98 
zmierzone dla 8 słuchaczy. w zakresie częstotliwości 63-500 Hz obserwuje się wy-
równane wartości tłumienia wynoszące od 6 do 22 dB. od częstotliwości 1000 Hz 
następuje natomiast wzrost tłumienia dźwięku osiągający najwyższą wartość 55 dB 
dla częstotliwości 8000 Hz. wyniki pomiaru wskazują na dość znaczny rozrzut po-
między wartościami tłumienia dla poszczególnych słuchaczy dochodzący do 18 dB 
przy częstotliwości 1000 Hz, co jest związane z różnymi kształtami i rozmiarami 
głów słuchaczy. Jednak taki rozrzut tłumienia dla różnych słuchaczy obserwuje 
się także w przypadku typowych ochronników słuchu. Na rysunku 6 i w tabeli 1 
przedstawiono średnie wartości tłumienia dźwięku hełmofonu HC-98 wraz z od-
chyleniem standardowym. Na rysunku 6, w celach porównawczych, przedstawiono 
także średnie wartości tłumienia dla nauszników Bilsom leightning l1 i Bilsom 

Rys. 4. sposób umieszczenia badanych ochronników słuchu na testerze akustycznym: a) hełmofon 
HC-98; b) nausznik przeciwhałasowy Bilsom leigthning l1; c) nausznik przeciwhałasowy Bilsom 
leigthning l3. w sytuacjach b) i c) zastosowano tuleję stabilizującą położenie obciążnika; masa tulei 

jest pomijalnie mała w stosunku do masy obciążnika
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leightning l3 wraz z ich odchyleniami standardowymi. Tabela 1 zawiera ponadto 
wartość minimalnego tłumienia dźwięku (różnica pomiędzy średnią wartością tłu-
mienia i odchylenia standardowego), określanego dla potrzeb certyfikacji ochronnika 
słuchu, oraz wartości kryterialne dotyczące tego parametru [14].

Rys. 5. Tłumienie dźwięku hełmofonu HC-98 zmierzone dla każdego z ośmiu słuchaczy (s1-s8)

Rys. 6. Średnie wartości tłumień dźwięku (linie ciagłe) i odchylenia standardowe (linie przerywane) 
hełmofonu HC-98, nausznika przciwhałasowego Bilsom leightning l1 (l1) oraz nausznika Bilsom 

leightning l3 (l3)

wyniki przedstawione na rysunku 6 wskazują na niższe wartości tłumienia 
dźwięku hełmofonu, w zakresie częstotliwości od 63 do 2000 Hz, od około 2 dB do 
nawet 19 dB w stosunku do tłumienia popularnych badanych ochronników słuchu. 
Jedynie w przypadku częstotliwości 4000 i 8000 Hz tłumienie dźwięku hełmofonu jest 
wyższe od tłumienia obu nauszników odpowiednio o 4 i 14 dB. wartości odchylenia 
standardowego w przypadku tłumienia dźwięku hełmofonu nie przekraczają 5,5 dB 
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i są porównywalne lub nieznacznie wyższe niż wartości odchylenia standardowego 
otrzymanego dla tłumienia nauszników Bilsom leightning l1 i Bilsom leightning 
l3. Pomimo wyraźnie niższych wartości tłumienia hełmofonu w przypadku częstotli-
wości 125, 250, 500 i 1000 Hz, otrzymane wartości minimalnego tłumienia dźwięku 
są wyższe niż wartości kryterialne używane w procesie certyfikacji (tab. 1).

Tabela 1
wyniki badań tłumienia dźwięku hełmofonu HC-98 i wartości kryterialne

Parametr
Częstotliwość [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie dźwięku [dB] 14,4 12,4 12,8 13,8 20,0 30,3 43,4 49,4

odchylenie standardowe [dB] 5,3 4,7 4,4 3,5 5,1 4,6 4,9 3,8

Minimalne tłumienie dźwięku [dB] 9,2 7,7 8,4 10,3 14,9 25,8 38,5 45,6

wartości kryterialne dot. minimalnego 
tłumienia dźwięku [dB] – 5 8 10 12 12 12 12

4.2.  Skuteczność ograniczania hałasu impulsowego

wyniki badań ograniczania hałasu impulsowego przez hełmofon i obydwa 
nauszniki przeciwhałasowe zestawiono w tabeli 2. Podano tam wartości szczyto-
wego poziomu ciśnienia akustycznego na zewnątrz i pod czaszą hełmofonu oraz 
nauszników przeciwhałasowych, a także tłumienie szczytowego poziomu ciśnienia 
akustycznego, włącznie z wartościami średnimi. Pomiar dla hełmofonu, a także dla 
każdego z nauszników przeciwhałasowych przeprowadzano trzykrotnie.

Jak zasygnalizowano we wstępie, jednym z celów niniejszej pracy było uzyskanie da-
nych w zakresie ograniczania hałasu impulsowego, pozwalających porównać pomiędzy 
sobą wyniki uzyskane dla każdego z badanych ochronników słuchu. Należy przy tym 
zaznaczyć, że w analizie przeprowadzonych badań nie jest istotna bezwzględna wartość 
tłumienia hałasu impulsowego otrzymana dla poszczególnych ochronników słuchu, 
ważna jest ocena różnic pomiędzy poszczególnymi ochronnikami słuchu. w praktyce 
wartości tłumienia hałasu impulsowego przez hełmofon lub nauszniki przeciwhałasowe 
będą różne dla różnych źródeł tego rodzaju hałasu (np. pomiędzy działami o różnym 
kalibrze). Ponadto, określony ochronnik słuchu może dostatecznie zabezpieczać słuch 
przed hałasem impulsowym wytwarzanym przez jedno źródło, a w przypadku innego 
źródła ochrona ta może być nieodpowiednia [13]. stąd w sytuacji, gdy zachodzi po-
trzeba określenia skuteczności ograniczania hałasu przez wybrany ochronnik słuchu 
w obecności impulsów wytwarzanych przez określone źródło, należy ją określić dla 
tego źródła. wyniki uzyskane w tej pracy pozwalają natomiast ocenić skuteczność 
ograniczania hałasu impulsowego przez hełmofon w porównaniu ze skutecznością 
zmierzoną w przypadku lekkiego i ciężkiego nausznika przeciwhałasowego.
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Tabela 2
wyniki badań ograniczania hałasu impulsowego przez hełmofon i nauszniki przeciwhałasowe

obiekt
badań

Numer 
pomiaru

szczytowy 
poziom 

ciśnienia 
akustycznego na 
zewnątrz czaszy

szczytowy 
poziom 

ciśnienia 
akustycznego 

pod czaszą

Tłumienie 
szczytowego 

poziomu 
ciśnienia 

akustycznego

Średnie  
tłumienie 

szczytowego 
poziomu 
ciśnienia 

akustycznego

dB

Hełmofon 
HC-98

1 150,3 137,8 12,5

12,62 150,4 138,1 12,3

3 148,7 135,6 13,1

Nausznik 
Bilsom 

leightning l1

1 150,8 123,9 26,9

26,12 150,2 123,9 26,3

3 150,0 125,0 25,0

Nausznik 
Bilsom 

leightning l3

1 150,3 117,6 32,7

32,52 150,8 117,8 33,0

3 150,8 119,1 31,7

analizując wyniki badań przedstawione w tabeli 2, należy stwierdzić przede 
wszystkim, że Hełmofon HC-98 w znacznie mniejszym stopniu ogranicza hałas 
impulsowy niż nauszniki przeciwhałasowe, w tym także nausznik lekki, a więc 
o stosunkowo małym tłumieniu hałasu. wartość średnia zmierzonego tłumienia 
szczytowego poziomu ciśnienia akustycznego dla hełmofonu jest niższa o 13,4 dB niż 
w przypadku nausznika Bilsom leightning l1 i aż o 19,8 dB niż w przypadku nausz-
nika Bilsom leightning l1. Należy mieć więc na uwadze, że słuch żołnierzy użytku-
jących hełmofon HC-98 jest chroniony przed oddziaływaniem hałasu impulsowego 
wytwarzanego podczas wystrzałów z broni palnej w znacznie mniejszym stopniu, 
niż miałoby to miejsce podczas stosowania nauszników przeciwhałasowych.

5. Wnioski

Hełmofon spełnia minimalne wymagania, aby mógł być uznany za ochronnik 
słuchu. wyniki badań wskazały, że skuteczność ograniczania hałasu przez ten 
hełmofon jest istotnie mniejsza niż ochrona, jaką zapewnia ciężki, a nawet lekki 
nausznik przeciwhałasowy. wniosek ten dotyczy zarówno hałasu ustalonego, jak 
i impulsowego. w związku z tym trzeba to mieć na uwadze, rozpatrując kwestie 
narażenia na hałas żołnierzy i ochrony ich słuchu.
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Możliwymi przyczynami słabszej skuteczności tłumienia hałasu przez hełmofon 
względem nauszników przeciwhałasowych są: brak materiału wytłumiającego wnętrze 
czaszy hełmofonu, wymuszony obecnością głośnika, oraz ograniczona szczelność 
przylegania poduszek hełmofonu wynikająca z braku sprężyny dociskowej. w heł-
mofonie docisk poduszek do głowy jest uzyskiwany poprzez naciągnięcie materiału 
czapy przez pasek. Różnice w skuteczności tłumienia hałasu przez hełmofon wzglę-
dem nauszników przeciwhałasowych mogą również wynikać z użycia elastycznego 
materiału do skonstruowania czasz hełmofonu w porównaniu z wykorzystaniem 
twardego tworzywa w czaszach nauszników przeciwhałasowych.

wyniki badań tłumienia hałasu impulsowego przez hełmofon HC-98 korelują 
z wynikami badań tłumienia hałasu ustalonego przez ten hełmofon. obserwowano 
stosunkowo niskie wartości tłumienia impulsów akustycznych oraz niższe war-
tości tłumienia hałasu ustalonego (tłumienia dźwięku) w zakresie częstotliwości 
63-2000 Hz przez badany hełmofon.

fakt znacznie mniejszej skuteczności ograniczania hałasu impulsowego przez 
hełmofon można wiązać z tym, że znaczna część energii impulsów akustycznych 
przypada na zakres niskich częstotliwości (do około 1-2 kHz), a więc na zakres, 
w którym tłumienie dźwięku przez hełmofon przyjmuje względnie małe wartości 
w stosunku do wartości tłumienia dźwięku dla nauszników.

Publikacja opracowana na podstawie wyników ii etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpie-
czeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie zadań służb państwowych 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej. koordynator programu: Centralny instytut ochrony 
Pracy — Państwowy instytut Badawczy.

Artykuł wpłynął do redakcji 9.09.2014 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano 14.01.2015 r.
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R. Młyński, E. kozłowski

Sound attenuation of tanker’s headphone
Abstract. Crew of military vehicles, which is exposed to the noise associated with the engine running, 
as well as to shots from firearms, is equipped with headphones. The article presents the results of 
noise reduction by HC-98 headphone for steady state and impulsive noise. Two methods of research 
were used: sound attenuation measurements with participation of subjects and transmission loss 
measurements with the use of acoustic test fixture — device reflecting the properties of the head. 
Data for headphone were compared with noise reduction of two different, commonly used earmuffs 
(one light, the other strong limiting noise). The results indicated that measured headphone meets the 
requirements that allow for treating it as hearing protection, however, this headphone does not provide 
hearing protection such as earmuffs. Relatively low values of attenuation of acoustic impulses through 
the headphone versus the results for earmuffs were observed. furthermore, in the case of headphone, 
in the frequency range 63-2000 Hz, the lower values of steady state noise sound attenuation, from 
about 2 up to even a 19 dB with respect to the attenuation of ear muffs were measured.
Keywords: acoustics, noise control, noise, sound attenuation


