
a-p Kepecmeiuu B., d-p TlazoHb X.: BPEfl, BbI3BAHHbIfí PAHHHM 3 A M O P 0 3 K O M B CMEUIAH-
HOM HACAWHEHHId AKAI4HH EEJIOtt 

PaBHHHHoe, nnTH-neTPee Haca>KAeHHe aKauHH öejiott c npHjwecbio Tonojin HacTynHBiiiHM B cepeAHHe O K T H O P H 

paHHHM 3aM0p03K0M ÖblAO nOMTH nOJlHOCTbK) yHHWTOWeHO. T K a H H CTBOJia OTMepjTH TJiaBHblM OÖpa30M BOKpyr 
noöeroB. OTMepmaa Kopa B pe3yjibTaTe pocTa nosAHee pacKpbmacb, a npeBecHHa ofJHawHJiacb. A I O U H H 6ejian n 
Tonojib po6ycra noBpe>KAajTHCb cxoAHbiM oöpa30M. AKaujno öejiyio uejiecooöpaaHO BbipyöHTb Ha neHb, M T O Ö H 
OHa B030ÖH0BHJiaCb C OTnpbICKOB, a TOnOJTb Hy>KHO nOJlHOCTblO BbipyÖHTb. riOAOÖHafl OnaCHOCTb Bpe^a MOJKtT 
Cbrrb cHHweHa 3aKjraAKOH aKauHeBbix HacawneHHH c npHMecbio C O C H H oőbiKHOBeHHOii HJIH npHMeHeHHeiw iweHee 
lyBCTBHTejIbHblX pa3H0BHAH0CTeH aKaUHH öejioíí. 

Dr. Kereszten, B.—dr. Pagony, H.: DAMAQES CAUSED B Y E A R L Y FROSTS IN ACACIA FORESTS 
MIXED W I T H POPLARS 

An early frost on the middle of October caused very heavy damages in a five-year, s m o o t h land Acacia 
forest mixed with poplars. Above all the tissues around the b u d s were heavy damaged. Later on the bark 
opened and the hartwood became free. The same damage was to be aeen as wel l on the Aeacia-trees as on the 
Bobusta poplar-trees. The poplar must be harvested, the Acacia must be cut back to recover from tiller. 
These damages could be restricted b y afforesting Acacia mixed with conifers, or Acacia — varieties less sen-
Bible against frost. 
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Dr. Pintér 
István 

MOTORFURESZKEZELOK 
ÉS TRAKTORVEZETŐK 
HALLÁSKÁROSODÁSA -
ZAJ ÉS VIBRÁCIÓ 
EGYÜTTHATÁSA* 

A zaj, intenzitásától függően, magatartásbeli (psychés), átmeneti (fiziológiás) 
és maradandó (pathológiás, kóros) változásokat okoz az emberi szervezet m ű 
ködésében. Ezeket a változásokat összefoglaló néven, együttesen zajártalomnak 
nevezzük. Szűkebb értelemben zajártalom alatt a zaj okozta hallásromlást ért
jük. Jelen esetben csak erről lesz szó. 

Huzamos zajban tartózkodás után hallásunk „romlik", amely a zajexpozíció 
(zajban eltöltött idő) megszűnte után fokozatosan elmúlik és eredeti hallóké
pességünk visszatér. Ezt az állapotot átmeneti hallásküszöbemelkedésnek ne
vezzük. Ha a hallásküszöbemelkedés nem alakul vissza, akkor maradandó, zaj 
okozta halláskárosodásról beszélünk. 

Egyes erdészeti munkák közben (fadöntés, traktorral szállítás stb.) olyan zaj 
keletkezik, amely meghaladja az Általános Balesetelhárító és Egészségvédő 
Ovórendszabályban a napi 8 órai munka mellett megengedett zajszintet és így 
itt is fennáll a halláskárosodás veszélye. Ezen munkák kapcsán a zajjal együtt 
általában vibráció is van. 

Vizsgálatunkban arra kértünk választ, hogy befolyásolja-e az együttes zaj-
expozíció és vibráció a halláskárosodás kialakulásának dinamizmusát. 

A vizsgálatok kiindulási alapja egyrészt az egyenlő energia elv, az, hogy azo
nos expozíció ugyanakkora halláskárosodást eredményez, másrészt a mara
dandó és az átmeneti károsodás között 10 éves expozíció mellett fennálló ösz-
szefüggés, az, hogy egészséges fiatalokon az egynapi zajexpozíció megszűnte 
után 2 perccel mért átmeneti hallásküszöbemelkedés egyenlő a 10 éves expozí
ció okozta átlagos maradandó zaj okozta halláskárosodással. 

* Ez a közlemény csupán Ismertetése a szerzőnek ilyen cím alatt az ERDÉSZETI 
K U T A T Á S O K 1973. évi kiadványában megjelenő tanulmányának. A tárgy iránti rend
kívüli érdeklődésre tekintettel adjuk ilyen formán közre. Referálta: Jérome R. 



A felvetett kérdés elbírálhatósága érdekében a vizsgálatra került traktor
vezetők és fadöntők mellé olyan zajexpozíciójú kontrollokat állítottunk be, 
akik csak zaj expozíciónak vannak kitéve és akiknél a saját és irodalmi ada
tok alapján a fenti kiindulási alap-princípium igazolt. Így a vizsgálatba felvett 
dolgozók csoportosítása a következő: 

1. Traktorvezetők zaj expozícióval és egyidejű 10 Hz körüli vibrációval, kont
rolijuk azonos zajexpozíciójú bútoripari dolgozók. 

2. Contra-Stihl motorfűrészkezelők zaj expozícióval és egyidejű 150—350 Hz 
közötti vibrációval, kontrolijuk azonos zajexpozíciójú szövődéi dolgozók. 

3. Klinikailag igazoltan vibrációs ártalomban (mozgásszervi és érelváltozás = 
= Raynaud syndroma) szenvedő fakitermelők, kontrolijuk „egészséges" faki
termelők. 

A traktorvezetők, a fakitermelők és bútoripari dolgozók ugyanazon erdő
gazdaság dolgozói a főváros közelében, azonos földrajzi területen, a szövődéi 
dolgozók egy fővárosi üzem dolgozói. 

A VIZSGÁLAT 

A zaj expozíciót zajmérési előírás szerint az egyenlő energia elv alapján hatá
roztuk meg. Ehhez különböző munkaciklusokban a zajt az előírásnak megfe
lelő ideig a munkahelyeken dolgozók fülmagasságában mágneses szalagra rög
zítettük. A mágneses szalagra való rögzítéshez precíziós zajszintmérőt és hor
dozható mérő magnetofont használtunk. A mágneses szalagra rögzített zajt la
boratóriumban analizáltuk és matematikai módszerekkel értékeltük. 

A z egyenértékű zajszint 

fadöntésben 96—100 dBA között 
traktoroknál 90— 98 dBA között 
faipari üzemben 90— 98 dBA között 
szövőüzemben 97—101 dBA között 

a munka fázisától és a mérés helyétől függően változik. 
A hallásvizsgálatok „süket" szobában történtek, 16 órával az utolsó zajex

pozíció után. 
A z értékelésben csak olyan dolgozók audiogramjai (jobb fül) szerepeltek, 

akiknek a betegségre vonatkozó előzmények és fülészeti vizsgálat alapján a 
halláskárosodása nagy valószínűséggel csupán munkahelye zajbehatására jött 
létre. 

A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

Megállapítható volt, hogy mind a traktorosok, mind a fadöntők hallásvesz
tesége a magas frekvenciákban nagyobb a kontrollokénál, másrészt, hogy a 
traktorosoknál és a fadöntőknél a mélyfrekvenciában (250 Hz—1 kHz között) 
a hallásküszöb alacsonyabb a megszokottnál. 

A hallásküszöbök ilyetén való kialakulásának nyomon követéséhez a zajex
pozíció mellett a következőkben az expozíciós idő függvényében is összehason
lítottuk a traktorosok és a bútoripari dolgozók 1—4, 5—14 és 15—24 év ex
pozíciós idők melletti átlagos hallásküszöbeit. E szerint a kontrolloknál érvé
nyesül az egyenlő energia elv és ennek megfelelően az expozíciós idő növeke
désével emelkedik a hallásküszöb. A fakitermelőknél ez nem figyelhető meg, 
sőt elütő módon az expozíciós idő növekedésével a már kialakult halláskáro
sodásban alig van változás a 2 kHz és 8 kHz között. Viszont megállapítható a 
fakitermelőknél is a 250 Hz—1 kHz között az alacsonyabb hallásküszöb. 



A következőkben a 10 éves expozíciónál 4 kHz-en az átmeneti és a mara
dandó halláskárosodás között ma elfogadott összefüggést tettük vizsgálat tár
gyává. Ennek során megállapítható volt, hogy az egyenlő energia princípium 
elfogadható a kontrollok (bútoripari dolgozók és szövők) viszonylatában, de 
már nem érvényes a traktorosok és a kitermelők esetében, és hasonló a helyzet 
az azonos zaj expozícióknál a kontrollok és a hozzájuk tartozó csoportok össze
vetésekor. A fadöntők és a traktorosok esetében a mért értékek meghaladták 
a számított értékeket. 

Végezetül klinikailag megállapított vibrációs ártalomban (mozgásszervi és 
érelváltozás) szenvedő motorfűrészkezelők audiogramjait összehasonlítottuk 
egészséges, velük azonos expozíciós idejű motorfűrészkezelők hallásgörbéivel. 
A csak mozgásszervi ártalomban szenvedők halláskárosodása megegyezik az 
„egészségesek"-ével. Ezzel szemben az érkárosodottak (Raynaud syndroma) 
hallásvesztesége 3—6 kHz-en minden esetben nagyobb az egészségesekénél. 

Az elmondottak alapján jogosan állíthatjuk, hogy a vibráció és a zaj együt
tes hatása a zajtól eltérő módon befolyásolja a halláskárosodás dinamizmusát. 

MEGBESZÉLÉS 

A hang általában légvezetés útján éri el a belsőfület és így a jelenlegi ál
talános vélemény szerint a testrezgések szerepe másodlagos a halláskárosodás 
létrejöttében. Mérések bizonyítják, hogy tisztán csontvezetés útján is kifejlő
dik hangártalom. Állatkísérletes vizsgálatok igazolták, hogy a testrezgések és 
a zaj együttes hatása fokozott a fülcsiga felső tekervényein a mély hangoknak 
megfelelően, szemben a tiszta zaj okozta anatómiai változással. Jelen vizsgá
lataink az állatkísérletes adatokat emberen igazolják. 

A vizsgálatokból kétségkívül megállapítható, hogy a vibrációnak a zajjal 
együtt hatva fokozó hatása van, amely a vibráció tartományától függően kü
lönböző módon befolyásolja a halláskárosodás dinamizmusát. A nem hallható 
tartományba eső vibráció (traktorvezetők) károsítja egyrészt a hallást a mély
frekvenciákon (250 Hz—1 kHz), másrészt a magas frekvenciákon (3—6 kHz) 
az expozíciós idő emelkedésével növekvő, de a kontrollhoz viszonyítottan na
gyobb küszöbemelkedést okoz. A hallható tartományba eső vibráció (fadöntés 
125—350 Hz) ugyancsak károsítja a mélyhangok tartományát, de a magas han
gok területén létrehozott károsodás is nagyobb, mint a kontrolloknál, azzal a 
megszorítással, hogy itt már 1—4 éves expozíció alatt kialakul a károsodás, 
amely az expozíciós idő emelkedésével alig változik. A Raynaud-syndromás 
betegeknél a fokozó hatás még kifejezettebb. 

Az elmondottak bizonyítják, hogy a halláskárosodás dinamizmusában létre
jött változás a traktorosok és a fakitermelők esetében a vibráció és a zaj együt
tes hatására jön létre. Ez szükségessé teszi a nagyobb körültekintést a munká
ba állításkor és a régi dolgozók fokozott ellenőrzését — a nagyobb veszélye
zettség miatt — ezekben a munkakörökben. 

a-p nuvmep M.: nOBPE>KHEHHE GTiyXA y MEXAHH3ATOPO B MOTOPHblX nHJ f H T P A K T O -
PHCTOB 

ripH H3yieHnn Bpena OT myiwa na MexaHHaa-ropax M O T O P H M X rmji H TpaKTopHCTax H conocTaB^eHHH H X C 
pa60THHKaMH, nonBeprHyTbiMH cxonHoiuy myMy, H O y KOTopbix uiyM He conpoBOWHajicH Bn6pauHefS, ycTa-
HOBjieHo, <JTO BHöpauHH, fleflcTByiomaH coBiwecTHo c myMOM, HiweeT ycHjrHBaiomee neítCTBHe. BBHay Toro, MTO B 
3THX flByx nojiwHOCTHX 3TH BHnbi spen.a conyTCTByioT npyr npyry, npH nocTynjieHHH Ha paöoTy TpeéyeTCfl 
BojTbUiefi npenycMOTpHTejrbHOCTH, a crapbix paSoTHHKOB cnenyeT KOHTpojTHPOBaTb B noBbimeHHOft Mepe. 

Dr. Pintér, I.: HEARING DEFECTS OF MOTOB-SAW OPERATORS AND OF TRACTOR-DRIVERS 
Studying the effect of nőise by motor-sa-w operators and by traetor-drivers it was stated, that the effect 

increased in the ca'se of vibration. As such injuries are inevitable in these spheres, an increased care must be 
taken in controlling the old workers and by setting in work the new ones. 


