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 شنوایی حفاظهای روشهای تعیین میزان کاراییکلیات 
 

اشند. بطبق برآورد علمی در یران بیش از دو میلیون نفر از شاغلین صنعتی در معرض صدای زیان آور می

یکی از راه حلهای متداول کنترل مواجهه با صدای، استفاده از تجهیزات حفاظت شنوایی می باشد. معموالً 

قانون کار  19ماده  است. طبق(Ear Plug)و توگوشی  (Ear Muff)این تجهیزات شامل حفاظ روگوشی 

مین حفاظت و سالمت کارگران وسایل جمهوری اسالمی ایران کارفرمایان ملزم هستند که به منظور تا

با توجه به اینکه قابلیت حفاظتی تجهیزات حفاظت  هند.را تهیه و در اختیار آنان قرار دحفاظت شنوایی 

شنوایی وابسته کیفیت ساخت و وضعیت صدای محیط کار می باشد، الزم است که این حفاظها مورد آزمون 

 و تست قرار گیرند تا از کارایی آنها برای حفاظت کارکنان اطمینان حاصل شود.

 شاخص یک درواقع که است NRR))9 صدا گیکاهند میزان حفاظتی هایگوشی اصلی خصوصیات جمله از

 بین ازمانس توسط باشد کهمی محیط صدای فشار تراز و نوع به توجه بدون حفاظتی کارایی بیان برای مهم

 از. است گرفته قرار پذیرش و مورد توصیه( ANSI) 2 آمریکا استاندارد ملی موسسه و استاندارد المللی

 در کاربردی های روش شده شروع قبل سال پنجاه از تقریباً حفاظتی وسایل کاهندگی آزمون که آنجایی

 3شوند.می تقسیم ذهنی و عینی گروه دو به و هستند گسترش به رو زمینه این

 

یکی از روش های پرکاربرد که اکثر شرکت های تولید کننده وسایل حفاظت شنوایی میزان کاهندگی آنها 

 باشدمی باشد. این استاندارد خود شامل چندین بخش می  9681ISOرا محاسبه می کنند بر اساس استاندارد 

 که بخش های زیر جهت تعیین قدرت کاهندگی صدای گوشی ها کاربرد زیادی دارد: 

                                                      
1 Noise Reduction Rate 
2 American National Standards Institute 
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    روش ذهنی اندازه گیری قدرت کاهندگی صدای وسایل حفاظت شنوایی:  9681ISO -9 -الف

  هنگام استفاده از محافظ شنوایی   A: برآورد سطوح فشارصوت در شبکه وزنی   9681ISO -2 -ب

گوشی های ایرماف با استفاده از تست بر (  9ILاندازه گیری میزان افت جایگذاری ) :ISO 9681 -3 -ج

 روی ماندافزار آکوستیک

 

نیز برای تعیین کارایی عینی حفاظهای شنوایی منتشر شده است.  ISO 99119 همچنین سری استاندارد

تشخیص قطعی کارایی حفاظ های روگوشی و توگوشی از نظر افت انتقال فقط با تست فنی میسر است. راه 

منطقی و مطمئن برای آزمون کارایی یک حفاظ شنوایی آزمایش آن در شرایط محیط کار یا در خود محیط 

دو روش عملیاتی معتبر را برای تست عملکرد  ISO 99119 صوص است. استانداردکار توسط دستگاه مخ

کاهندگی حفاظهای شنوایی ارائه نموده است. این دو روش شامل: روش میکروفون داخل گوش برای افراد 

 باشد:واقعی استفاده کننده از این وسایل و روش استفاده از مانکن می

 

 (MIRE)تکنیک  انسان فون داخل گوشاستفاده از میکرو روش – 9-99119

 )تکنیک مانکن( 5سر و نیم تنه استفاده از مانکن روش – 2-99119

 

 

 

                                                      
4 Insertion Loss 
5  Head and Torso 
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