
Zajártalom kockázata 

A bányaipari ágazatban 



A zajártalomra vonatkozó EU 
jogszabályok 

• “7.3 Ha a dolgozó munkavégzésének helye a 
szabadban van, akkor azt lehetőleg úgy kell 
kialakítani, hogy a dolgozó…

• (b) ne legyen kitéve káros zajhatásnak, sem 
más káros külső hatásnak, mint a gázok, 
gőzök vagy por”

A 92/104/EEC Irányelv 

az ásványi nyersanyagok külszíni
és felszín alatti kitermelésével

foglalkozó iparágakban dolgozó
munkavállalók biztonsága és
egészségvédelme javításának

minimumkövetelményeiről

• Zajterhelési határértékek :

• Felső zajterhelési határérték: LEX,8h 85 
dB(A)

• A heti zajterhelési szint nem haladhatja 
meg a 87 dB(A) zajterhelési határértéket

A 2003/10/EC Irányelv a 
munkavállalók fizikai tényezők 

(zaj) hatásának való 
expozíciójára vonatkozó 

egészségügyi és biztonsági 
minimumkövetelményekről



Mi a zaj?

• A hang az, amit hallunk. A zaj nem 

kívánt hang. 

• A hangot rezgésben lévő tárgyak 
hozzák létre és a hallgató fülét a 
levegő hullámain, vagy más 
közvetítő közegen keresztül éri el. 
Amikor egy tárgy rezeg, enyhe 
változásokat okoz a levegő 
nyomásában. A levegőnek ezek a 
nyomásváltozásai terjednek 
hullámként és hoznak létre hangot     



Melyek a zaj főbb 
jellemzői?

• A zajnak két fontos jellemzője van: a frekvencia és a 
hangerő 

• A zajszintet decibelben (dB)határozzák meg

• Amikor két azonos eszköz egyenként 90 dB (A) zajt 
bocsájt ki egy munkahelyen, az együttes zajszint  93 
dB (A) lesz, nem 180 dB (A)

• 3 dB(A) a hangenergia megduplázásának felel meg 

• 10 dB(A) … tízszeresére fokozza a hangenergiát 

• 20 dB(A) … százszorosára fokozza a hangenergiát 



Hogyan
azonosítunk 

egy zajos 
munkahelyet? 

A zaj erőszakos 

Meg kell emelnünk a hangunkat ahhoz, hogy 
normális beszélgetést folytassunk valakivel 2 m 
távolságból a napnak legalább egy részében 

Zajos elektromos eszközt vagy gépet használunk 
naponta több mint egy félórát 

Az adott munkafolyamat közismerten zajos 
műveleteket tartalmaz, pl. fúrás

Zajok keletkeznek a művelet hatásaként (mint pl. 
kalapácsolás, sajtolás, pneumatikus  szerszámok 
stb.), robbanás hangja, mint pl. patronos eszközök, 
detonátorok, fegyverek 



Milyen következményei lehetnek a 
zajártalomnak?

A munkahelyi 
zajártalom 
halláskárosodást 
okozhat, ami 
maradandó és 
csökkenti a 
munkaképességet 

(nem értjük a 
beszédet stb.)

A hallásvesztés 
lehet fokozatos 
(zajterhelés 
hosszabb időn 
keresztül) 

vagy

hirtelen 
(rendkívül erős 
zajterhelés) 

Kialakulhat a 
fülünkben 
csengés, fütyülés, 
zúgás és más 
kellemetlen hatás, 
amitől nem 
tudunk jól aludni 

A zaj más 
veszélyeket is 
rejthet a 
munkahelyen 



A kommunikáció a 
bányaüzemben 
kritikus lehet ! 

Mindig tartsuk szem előtt 
amikor belépünk egy 
bányába, hogy:
• A zaj „rejthet” más 

veszélyeket (pl. furcsa zaj 
a fúrásnál jelenthet 
elektromos veszélyt)

• Ha hagyományos zajvédő 
eszközt viselünk, 
győződjünk meg arról, 
hogy halljuk a 
munkatársunkat  vagy a 
közeli berendezést 



A bányaipari berendezések 
hangerőszintje

berendezés

csille

markoló

buldózer

fúrótorony

osztályozó

előzúzó és zúzógépek (érc)

zúzógép (fedőréteg)

Érc szállítószalag 

zajszint (dB(A))
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110

104
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Ki sérülhet?

AZOK A DOLGOZÓK, AKIK A 
ZAJOS BERENDEZÉSEKET 

KEZELIK PL. BULDÓZEREK, 
ZÚZÓGÉPEK 

MÁS DOLGOZÓK  
(KARBANTARTÓK STB.)

SZERZŐDÉSES 
DOLGOZÓK



A kezelés lépéseinek javasolt 
sorrendje 

Megszüntetés

Változtatások a 
folyamatokban, a 
berendezésekben 
vagy elemeikben, 
hogy kevesebb 
zajt okozzanak  

Helyettesítés

A gépeket 
csendesebbekre 
cseréljük  

Műszaki 
megoldás

Hangelnyelő 
anyagból készült 
szigetelő 
függönyök, 
térelosztók  
alkalmazása a 
zajos helyek és 
folyamatok 
elszigetelésére 

Adminisztratív
megoldás

A dolgozók képzése 

Rotálás

Azoknak a 
dolgozóknak 
áthelyezése 
csendesebb 
környezetbe, 
akiknek nem 
feltétlenül kell ott 
lenniük

Egyéni 
védőfelszerelés

Egyéni hallásvédő 
eszközök 

Fülvédők

Füldugók 



A halláskárosodás 3 kiváltó oka:

DECIBEL SZINT TÁVOLSÁG IDŐ



Decibel szint

• 50-60dB(A) 
biztonságosnak/

elviselhetőnek minősül

• 85-90dB(A) hangosnak 
minősül szükséges a 
védelem

• 90-110dB(A) rendkívül 
hangosnak minősül



Távolság

• A decibel csökken a 
zajforrástól való távolság 
növelésével

• Távolodjunk el a 
zajforrástól, ha nem 
feltétlenül kell ott 
tartózkodnunk, ez 
csökkenti a károsodás 
veszélyét

• Szigeteljük el magunkat a 
külső zajoktól, ha lehet 
(pl. csukjuk be a jármű 
vezetőfülkéjének ajtaját)



Idő

• A zajterhelés káros hatása 
összeadódik életünkben 

• A maradandó károsodás 
kockázata  nő az erős 
hanghatásoknak való rendszeres 
kitettséggel  

• Csökkentsük az erős 
zajterhelésnek való 
kitettségünket!

• Mindig használjunk megfelelő 
hallásvédelmet! 

Korlátozzuk a kitettséget a 
következők szerint:

90dB(A) 8 óra max / nap

95dB(A) 4 óra max/nap

100dB(A) 2 óra max/nap

105 dB(A) 1 óra max/nap

110 dB(A) 30 perc max/nap

115 dB(A) 15 perc max/nap



Hogyan viselkedjünk „zajos 
környezetben”?

• Ügyeljünk a hallásvédelmünkre: a 
munkáltatónak tájékoztatni kell bennünket arról, 
hogyan ügyeljünk és hol jutunk az eszközökhöz. 
Ellenőrizzük, hogy megértettük, mit kell csinálni.  

• Vegyünk részt a hallásvizsgálaton. Saját 
érdekünk, hogy időben észrevegyék a károsodás 
jeleit, mindenképpen az előtt, hogy a károsodás 
maradandóvá válna. 

• Jelentsünk minden problémát! 



Hogyan viselkedjünk „zajos 
környezetben”?

• Segítsük a munkaadót, hogy megtegye azt, amire a 
hallásunk védelme érdekében szükség van. 

• Ügyeljünk arra, hogy helyesen használjuk a 
hallásvédő eszközöket és kövessük az előírásokat 

Működjünk együtt

• Használjuk helyesen és mindaddig, amíg a zajos 
munkát végezzük, illetve zajterheléses zónában 
vagyunk. 

• Ha levesszük, még ha rövid időre is, az csökkenti a 
védelmet , ami azt jelenti, hogy a hallásunk sérülhet

Viseljük a hallásvédő 
eszközt, amit kapunk 

• A károsodás  jelei, ha időben felfedezik, 
megelőzhetik a maradandó károsodás létrejöttét 

Vegyünk részt a 
hallásvizsgálaton

• Azonnal jelezzük a hallásvédő eszközökkel vagy 
hallásunkkal kapcsolatos problémákat. 

• Hozzuk a munkáltatónk és munkahelyi képviselőnk 
tudomására.

Jelentsünk minden 
problémát 



Füldugók 
helyesen alkalmazva                 helytelenül alkalmazva



Megfelelő szorítóerő                                                    Elfáradt rugó

Fülvédők 



Az információs  
technológiában 

végbement 
fejlődés jobb 

kommunikációt 
tesz lehetővé 

zajos 
környezetben 



Korlátozott felelősségi 
nyilatkozat

Ennek a prezentációnak a célja a 
tájékoztatás, és nem helyettesíti azt az 
oktatást, amit a munkahelyednek kell 
biztosítania. Minden kérdéseddel 
kapcsolatban konzultálj a munkavédelmi 

vezetőddel 


