
EESTI MAAÜLIKOOL 

Tehnikainstituut 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rauno Tamm 
 

 

ANTROPOMORFNE MÜRA JA MÜRAKAITSEVAHENDITE UURI-

MISSTEND 
 

Anthropomorphic test rig of noise and noise protection devices 

 

 

Magistritöö 

ergonoomika erialal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartu 2014 

 

 



2 

ABSTRACT 

Tamm, R. Anthropomorphic Test Rig of Noise and Noise Protection Devices. – Tartu: Es-

tonian University of Life Sciences, 2014. Master’s thesis in 2 volumes on 107 pages. In  

volume 1, there are 75 pages, 29 figures, 12 tables, 63 references, format A4 and Estonian 

language. In volume 2 there are laboratory exercises on 32 pages. 

Noise is an invisible, odorless, flavorless and untouchable hazard to our health. Several 

studies have shown that people are every day more and more exposed to noise. The Estoni-

an Association of Hard of Hearing People has pointed out that at least 15% of young peo-

ple in Estonia will suffer a permanent hearing impairment before becoming adults. The 

decrease in the hearing threshold level among young people is associated with loud music 

and one of the reasons is considered to be listening to loud music with headphones. From 

2004 to 2007, 184…246 million portable devices with music listening function were sold 

in the European Union. Due to the decrease in the hearing threshold level people cannot 

hear others’ speech very well, which can cause social isolation. Listening to loud music 

with headphones has become a threat to a person’s life because they cannot hear traffic 

noise. In order to measure the noise level of headphones, special sound level meters or 

adjusted sound level meters are needed. The noise level of headphones is usually measured 

with a noise measuring manikin or an ear simulator. 

The aim of the Master’s thesis was to build a test rig of a noise measuring manikin inspired 

by the Oregon Health and Science University’s noise measuring manikin Jolene. The aim 

of the test rig is to compose two laboratory works to educate students. The author of the 

thesis also wishes to highlight the disadvantages of listening to loud music with head-

phones in everyday life. It has become more common among workers to use headphones 

instead of hearing protection devices, or to use them together. When using headphones in 

the work environment, the users are adjusting the volume level higher than the surrounding 

noise. 

A pilot test was carried out to evaluate the suitability of the test rig. The pilot test included 

a total of 80 participants form a vocational school, high school and university. The results 

showed that the participants’ equivalent noise level was 55,1…111,6 dB(A). The majority 

of the participants’ equivalent noise levels exceeded the legislative threshold levels of the 

Estonian legislation and European Commission. 

Keywords: headphones, loud music, noise measuring manikin, noise education. 
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SISSEJUHATUS 

Müra on nähtamatu, lõhnatu, maitsetu ja käegakatsutamatu ohutegur meie tervisele. Müra-

ga puutuvad inimesed kokku igapäevaselt. 2012. aastal puutus elukoha lähedal müraga 

kokku 28 % Eesti elanikest, kuigi müra peab probleemiks iga kaheksas elanik [1]. Kuul-

mistkahjustuse uuringud on põhiliselt keskendunud täiskasvanutele, kes puutuvad müraga 

kokku töökohas. Ameerikas on 8% tõsise kuulmiskahjustusega inimestest nooremad kui 18 

aastat [2]. 30 % üle kahekümne aastaste noorte Ameerikas ei kuule enam kõrgeid sagedusi 

4000…8000 Hz [3]. Eesti vaegkuuljate liit on välja toonud, et Eestis tekib vähemalt 15 %-l 

noortel püsiv kuulmiskahjustus enne täisealiseks saamist [4]. Seega on tulevase tööjõu 

probleemide ennetamiseks on mõistlik tegeleda ennetustööga. Samas on näiteid ka eba-

efektiivsetest ennetuskampaaniatest – 2014 aastal toimunud uuringust selgus, et ainult 

10,7 % noortest, kes osalesid mürast põhjustatud kuulmiskahjustuse ennetamise koolitusel, 

lubas tulevikus mõelda müras viibitavale ajale ja kuulmiskaitsevahendi kasutamise vajadu-

sele [5]  

Kuulmise kahjustuse tekkimist noorte seas seostatakse valju muusikaga. Üheks kuulmis-

kahjustuse tekkimise põhjuseks loetakse valju muusika kuulamist kuularitega. Aastatel 

2004…2007 Euroopa Liidus müüdi 184…246 miljonit kaasaskantavat seadet, millega on 

võimalik kuulata muusikat [6]. Inglismaal kuulavad 110-st vaatlusalusest 72 muusikat mü-

ratasemega üle 85 dB(A) [3]. Kuulmisläve langus põhjustab inimeste toimetulekut töö-

keskkonnas ja igapäevaelus. Kuulmisläve langemise tõttu ei kuule inimene enam teiste 

inimeste kõnet, mis võib tekitada sotsiaalset isoleeritust. Kuulmisläve langemise tulemuse-

na tekib inimestel oht sattuda õnnetustesse, kuna ei kuulda lähenevat ohtu. Inimese elule 

on ohtlik ka kuularitega valju muusika kuulamine, mille tulemusena ei kuulda ümbritsevat 

ohtu Viimaste aastate jooksul on juhtunud õnnetusi, kus inimesed on saanud surma kuula-

ritega üleliia valju muusika kuulamise pärast, sest nad ei ole kuulnud ümbritsevat liiklust 

[3, 7, 8, 9].  

Kuularite mürataseme mõõtmise jaoks on vaja spetsiaalseid müramõõtureid või selle jaoks 

kohaldatud mõõteriista. Kuularite mürataseme mõõteseadmed sarnanevad kõrva ehituse 

poolest inimesele. Üheks kuularitest lähtuva mürataseme mõõtmise võimaluseks on ehitada 

ise vastav müramõõtur-mannekeen. Müramõõtur-mannekeeni ehitamiseks saab kasutada 

Oregoni Tervise ja Teaduse ülikooli poolt välja antud uurimisstendi valmistamise juhendit 

[10]. Müramõõtur-mannekeen sobib eelkõige õppeesmärgiks, sest mõõtmistäpsus ei ole nii 
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suur, kui spetsiaalsetelt kuularite mürataseme mõõtmiseks valmistatud mõõteseadmel. Mü-

ramõõtur-mannekeeni täpsus oleneb uuritavast kuulari tüübist ja mõõteviga kõrva ümbrit-

seval, kõrva pealsel, kuulmekäigu pealsel ja nööpkuularil võib olla kuni 5 dB suurem, kuid 

troppkuularil puhul võib mõõteviga olla üle 5 dB [11]. Mõõteviga tuleneb ebatäpsest 

kuulmekäigu ehitusest. 

Uurimistöö aktuaalsus seisneb selles, et järjest enam kasutatakse muusika kuulamiseks 

kuulareid ja seda tehakse päevas mitmeid tunde. Kuularitega kuulatava muusika müratase 

on liialt kõrge ja pideval kasutamisel on oht kuulmiselundile. Kuulareid kasutatakse üha 

enam ka töökeskkonnas kuulmiskaitsevahendite asemel või nende all. Kuularite kasutami-

sel töökeskkonnas reguleeritakse tavaliselt kuulari mürataseme suuremaks kui ümbritseva 

keskkonna müratase, mis põhjustab kõrge mürataseme kuularites. Kuularite kasutamisel 

kuulmiskaitsevahendi all ei kuule töötaja enam ümbritsevaid helisid, mille tõttu võib ta 

sattuda õnnetusse. Noortel on harjumus reguleerida muusika esitamise seadme helivaljus 

maksimumi lähedale ja halva harjumuse tõttu võib tekkida kuulmisläve langus. Kuularite 

kasutamisest tekkinud probleemide ennetamiseks tuleb inimeste seas teha teavitustööd, et 

vältida enda tekitatud kuulmiskahjustust. 

Uurimustöö uudsuseks on kuularite mürataseme mõõtmise jaoks ehitatud uurimisstend. 

Uurimisstend on mõeldud laboratoorsete tööde tegemiseks, võimalik on mõõta kuularitest 

tulevat mürataset ja katsetada erinevate kuulmiskaitsevahendite müra summutust 

Uurimustulemused on esitatud 2014 aasta VIII magistrantide teaduskonverentsil „ Inimene 

ja tehnoloogiad“ [12]. 
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1. MÕISTED JA MÄÄRATLUSED 

Heliks nimetatakse mehaanilist võnkumist, mis levib elastses keskkonnas, gaasilises, vede-

las või tahkes aines, kuid ei levi vaakumis [13]. Sõltuvalt heli levimise keskkonnast erista-

takse õhuheli, konstruktsiooniheli ehk tahkiseheli ja vedelikuheli [14]. Inimese jaoks tä-

hendab heli õhuvõnkumist, mida tajutakse inimkõrvaga. Muusikas nimetatakse heliks Eesti 

Keele seletava sõnaraamatu kohaselt akustilist nähtust, mida tekitab heliallika ühtlane pe-

rioodiline võnkumine. Erinevalt mürast on helil teatava kindla kõrgusega toon. 

Müra - Eesti Vabariigi Rahvatervise seaduse määrusega number 42 on müra defineeritud, 

kui inimest häiriv või tema tervist ja heaolu kahjustav heli. Müra saab nimetada heli erilii-

giks. Müra mõistet võib inimeste jaoks teatud ajahetkel tõlgendata mitmeti. Inimesed, kes 

naudivad valjusid kontserte ei pea tulenevat heli müraks, kuigi see on nende tervisele kah-

julik. Seega müra mõiste on teatud hetkedel subjektiivne. Müra on alati mingisugune heli, 

kuid iga heli ei ole müra. 

Heliintensiivsus on energiahulk, mis kaasneb helilaine levikuga ajaühiku jooksul läbi 

ühikpinna, mis on risti laine levimissuunaga. Heliintensiivsuse tähiseks on I ja mõõtühi-

kuks on W/m
2
[15].  

Helirõhk on rõhk, mis kaasneb helilaine levimisega õhu keskkonnas. Õhurõhu muutumine 

tulenevalt helilainete levikust on tingitud vahelduvatest õhu tihendustest ja hõrendustest. 

Sellega kaasneb õhurõhu erinemine atmosfääri rõhust ja seda erinevust nimetataksegi heli-

rõhuks [15, 16, 17]. Helirõhku väljendatakse paskalites (Pa). 

Helirõhu tase ehk müratase - kuna inimese kõrv tajub suurt helirõhkude vahekorda, siis 

kasutatakse helirõhu hindamiseks suhtelist mõõteskaalat ning ühikut detsibell (dB). Mõõte-

skaala on suhteline kuna vaadeldavat helirõhku võrreldakse helirõhu standardse nulltase-

mega ehk inimese kuuldeläve suhtes. Kuuldelävi on minimaalne helirõhk, mida noored 

terved inimesed on sagedusel 1 kHz võimelised tajuma helina ja sellele vastab helirõhk 

20 µPa). Kuna mõni inimene võib olla võimeline tajuma ka standardsest nulltasemest väik-

semat helirõhku, võib valemi 1 põhjal helirõhu- ehk müratase olla ka negatiivne [13, 16]. 

Helirõhu standardsele nulltasemele (müratase 0 dB) vastab helirõhk 20 µPa (minimaalne 

helirõhk, mida sagedusel 1 kHz tajutakse helina) [15]. Mitme heliallika tekitatud mürata-
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seme arvutamisel tuleb tehteid teha heliintensiivsustega. Kuna heliintensiivsus on põhjus ja 

helirõhk tagajärg. 

Müratase on helirõhu või heliintensiivsuse põhjal võimalik leida valemiga [16]:  

 

         (1.1) 

 

 

 

 

Edaspidi kasutatakse mõistet müratase sõltumata sellest, kas iseloomustav nähtus on sub-

jektiivselt häiriv või mitte. 

Ekvivalentne müratase on kindlal mõõteperioodil mõõdetud mürataseme energeetiline 

ekvivalent ehk muutuva müratasemega sama akustilist energiat omav püsiv (mittemuutuv) 

müratase [18]. 

Lubatav ekspositsiooniaeg - on ajavahemik, mil inimene võib viibid müras, ilma et kah-

justaks kuulmiselundit. 

Helivaljus on heli intensiivsuse subjektiivne taju. Sõltub intensiivsusest (või helirõhust) ja 

sagedusest. Mõõtühikuks on foon [15]. 

Vali muusika või müra - magistritöös loetakse liigseks valjuseks mürataset üle 85 dB(A). 

Pleier on Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi seade, mis on mõeldud heli- või videosal-

vestise esitamiseks. 

Kuular ehk helide kuulamise jaoks mõeldud kõrvaklapp. 

Uurimisstendina mõistetakse uurimistöös valmistatud müramõõtur-mannkeeni koos vaja-

liku programmiga Sound Datalogger. 

  

 
L 10 log (

I

I0
)  10 log (

p

p0
)
2

 20 log (
p

p0
), 

kus L - helirõhutase (dB); 

 p - helirõhk (Pa); 

 p0 - helirõhu standardne nulltase (20μPa); 

 I - heli intensiivsus (W/m
2
); 

 I0 - heli intensiivsuse standardne nulltase 10
-12

 W/m
2
. 
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2. KUULMINE JA KÕRVA EHITUS 

2.1. Kuulmine 

Inimesel on helide tajumiseks vastav aisting ehk kuulmine. Kuulmistaju on vanem kui nä-

gemistaju ja seetõttu on kuulmisel tähtis osa ajukeskustel, mis reguleerivad emotsioone. 

Inimese tundeid reguleerib rohkem kuulmistajuga saadud informatsioon kui nägemistajuga. 

Pika evolutsiooni käigus on inimestel välja kujunenud keeruline organ kõrv, mis on mõel-

dud tajuma mehhaanilist võnkumist [13]. Inimeste igapäevaelus on suur tähtsus kuulmisel, 

sest tänu kuulmisele ennetatakse lähenevat ohtu ja on võimalik mõista teist inimest. 

Kuulmine võimaldab tajuda helisid, eristada helilaineid nende amplituudi ja sageduste alu-

sel ning määrata heliallika asukoht ja liikumine ümbritsevas keskkonnas [13]. Inimese 

jaoks on kuulmise juures kõige tähtsam tunnetada rõhkude muutumist ümbritsevas kesk-

konnas, sest kõrv reageerib rõhule. Kui helirõhk muutub kahekordseks, siis müratase muu-

tub ligikaudu 6 dB võrra, kuid inimkõrvaga seda helirõhu kõikumist on raske tunda ehk 

kuulda [19]. Elusorganismidest tajuvad helisid kõik selgroogsed, enamik lülijalgseist ning 

mitmed muud loomarühmad. Kuna heli levib ka mööda luid, siis inimese enda hääl levib 

võngetena tänu koljuluule lisaks rääkimisel tekkivatele õhuvõnkumistele. Mööda luud le-

vivad helivõnked on natuke teise tämbriga kui õhu kaudu levivad võnked ja tänu sellele 

tundub inimesele oma hääl lindistatult võõras [13]. Selle põhjuseks on heli levimise kiirus 

erinevates keskkondades ja ainetes. Õhus heli levib 20 °C juures kiirusega 343 m/s ja luu 

korral 3600 m/s [19]. Luu korral levib heli üle kümne kiiremini korra kui õhus. Oma häält 

kuuldakse ikkagi tänu luujuhtivusele, sest kõrvad asetsevad suust tagapool. Heli levimise 

kiirus keskkondades on erinev, kuid heli levib alati lainetena. Helilaine kujutab endast 

õhumolekulide liikumist heliallika pinnal, mis tekitab vahelduvaid hõrendusi ja tihendusi. 

Heli levimist lainetena iseloomustab lainepikkus, mis on vahe kahe tihenduse või hõrendu-

se vahel [15]. Helilaine pikkus sõltub heli sagedusest. Heli sagedusega määratakse heli 

kõrgus, mida iseloomustatakse võngete arvuga sekundis. Sageduse pöörväärtusega väljen-

datakse helilaine perioodi sekundites, teades perioodi ja heli levimise kiirust on võimalik 

arvutada ühe helilaine pikkus (joonis 2.1). 
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Joonis 2.1. Seos heli lainepikkuse ja sageduse vahel [13] 

Inimesed suudavad füüsiliselt tajuda helivõnkumisi võnkesagedusega 16…20 000 Hz (väi-

kelapsed isegi kuni 40 000 Hz). Helisid, mis on kõrgemad või madalamad inimese võima-

likust tajupiiridest, nimetatakse ultraheliks (sagedused suuremad kui 20 000 Hz) ja 

infraheliks (sagedus väiksemad kui 16 Hz) (tabel 2.1). Infraheli inimene ei kuule, kuid an-

tud sagedused on inimesele kahjulikud ja võivad põhjustada peapööritust, valu kõrvades, 

tugevat väsimust ja seletamatut hirmutunnet. Inimesele kõige ohtlikumad infraheli sagedu-

sed on 8…12 Hz, mille sagedus sarnaneb peaaju rütmilisele elektrilisele aktiivsusele. Ult-

raheli inimene ei kuule, kuid see on kuuldav osadele loomadele. Ultraheli sagedusi kasuta-

takse näiteks meditsiinis ja erinevate tööpinkide juures, kuna inimesed ei kuule ultraheli 

sagedusi [13]. 

Tabel 2.1. Sagedusalad ja nende nimetused 

Sagedus Hz Sagedusala nimetus 

<20 [17] Infraheli 

<350 [16,20] Madalsagedusega heli 

350…800 [16, 20] Keskmise sagedusega ala 

300…3000 [16] Kõneala (telefon) 

>800 [16, 20] Kõrgesagedusega heli 

>20 000 [17] Ultraheli 

Helirõhu standardse nulltaseme juures tekkivat heli, mida inimene hakkab tajuma, nimeta-

takse kuuldeläveks ja sellele vastab müratase 0 dB (tabel 2.2). Inimese kuulmisläve ülemist 

piiri nimetatakse valuläveks, mille korral tekib kõrvas valu tunne. Valulävi suurim helirõhk, 

mida inimene tunneb, on 200 Pa ja sellele vastab müratase 140 dB [13]. Antud helirõhu 

tase on inimese kuulmise kahjulik ja tekitab pöördumatuid kahjustusi. Kõige paremini kuu-

lavad inimesed vahemikus 1000…5000 Hz [13]. 

 



11 

Tabel 2.2. Erinevate helide intensiivsused ja valjused [16, 19] 

Tabelis 2.2 on esitatud valuläveks 120 dB, kuid allikates 13 ja 15 on valuläve väärtuseks 

140 dB. 

2.2. Kõrva ehitus 

Kõrva anatoomiast oleneb heli valjuse tajumine ja kuulmisvahemik. Kõrvas toimub helide 

võimendamine tänu kuulmekäigule. Helide võimendamist võib takistada kuulmekäiku tek-

kiv kõrvavaik, milletõttu võib inimese kuulmine halveneda 

Inimese kuulmiselundiks on kõrvad, kuid need on ka tasakaaluelundiks. Kõrvadest algab 

helidest arusaamine. Kõrvad tunnetavad kõigepealt helivõnkeid, analüüsivad helispektreid 

ja saadud info edastatakse närvisüsteemile ning sealt omakorda edasiseks töötlemiseks ajju. 

Kõrvade kui organi toimimine inimese organismis on suure tähtsusega. Inimestel on kaks 

kõrva, mis koosnevad kolmest osast: välis-, kesk- ja sisekõrvast (joonis 2.2). Kesk- ja sise-

kõrv asuvad hästi kaitstult kolju sees, silmadest all- ja tagapool [13, 15].  

Väliskõrva moodustavad kõhrest ja nahast koosnev kõrvalest ning väline kuulmekäik. 

Kõrvalest tundub kõrva ehituse juures mitte suurt rolli mängivat, kuid kõrvalest püüab he-

lilaineid ja koondab need kuulmekäiku. Väline kuulmekäik on veidi kõver, umbes 3,5 cm 

pikkune toru, mis lõpeb õhukese pingul naha ehk trummikilega. Trummikile kaitseb kesk-

kõrva külma ja mikroobide eest ning eraldab omavahel välis-ja keskkõrva. Trummikile on 

väga õhuke ja poolläbipaistev ning keskmine paksus keskmiselt 0,074 mm. 

Heli I(W/m
2
) LI(dB) 

Kuulmislävi 10
-12 

0 

Sosin (1 m kaugusel) 10
-10

 20 

Korteri taustmüra 10
-9

 30 

Kõne (1 m kaugusel) 10
-6

 60 

Tänavaliiklus 10
-5

 70 

Auto 10
-3

 90 

Valulävi, kiirabiauto sireen 10
0
 120 

Reaktiivlennuk (30 m kaugusel) 10
1
 130 

Rokk-kontsert 10
2
 140 
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Joonis 2.2. Inimese kõrva ehitus [19] 

Enne trummikile on väline kuulmekäik, mille ülesandeks on edasi juhtida helivõnkeid 

trummikileni. Välises kuulmekäigus asuvad kõrvavaigunäärmed, mis eritavad kõrvavaiku. 

Näärmerakkude poolt eritava kõrvavaigu ülesandeks on kaitsta kõrva võimalike võõrkeha-

de sattumist. Kõrvavaigunäärmete liigtalitluse korral tekib liiga palju kõrvavaiku kuulme-

käiku, mis takistab helivõngete levikut ning seetõttu kuulmine nõrgeneb. Kuulmist halven-

dab ka vee sattumine kuulmekäiku, sest vee mõjul kõrvavaik paisub. Helilained liiguvad 

mööda välist kuulmekäiku edasi trummikileni, mis pannakse võnkuma [13, 15]. 

Keskkõrva moodustab trummiõõs, milles on kolm kuulmeluukest: vasar, alasi ja jalus. 

Esimesena asub trummiõõnes vasar, mis on trummikilega kokku kasvanud. Vasar on um-

bes 3 mm suurune ja kõige väiksem luu inimeses. Helilained levivad mööda trummikilet 

vasarale ja sealt omakorda järgmisele kuulmeluule - alasi. Alasilt liiguvad helivõnked edasi 

kolmandale kuulmeluule jalusele. Jalus on kokku kasvanud elastse kilega, mis katab kõrva-

teo esikuakent ja omakorda eraldab keskkõrva sisekõrvast. Jaluselt liiguvad otseselt heli-

võnked sisekõrva, kuid kõik kolm kuulmeluukest koos tagavad helivõngete levimise sise-

kõrva ja samuti toimub trummiõõnes võngete võimendamine. Keskkõrvast saab alguse 

veel kuulmetõri ehk Eustachio tõri. Kuulmetõri on umbes 3,5 cm pikkune ja läbimõõduga 

2 mm. Kuulmetõri ühendab keskkõrva ninaneeluga ja selle kaudu on keskkõrv ühenduses 

välisõhuga. Kuulmetõri ei ole avatud kogu aeg, vaid avaneb ainult neelatamisel. Neelamise 

ajal liigub õhk ninaneelust trummiõõnde ja sellega tagatakse samasugune õhurõhk mõle-

mal pool trummikilet. Õhurõhu tasakaalustamist tunneb inimene kõige rohkem lennukis ja 
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sukeldumisel, kus on ülerõhk. Plahvatuste ajal soovitatakse samuti suud lahti hoida, sest 

kaasneb vali heli, millega kaasneb välisõhu rõhu kiire muutus [13, 15]. 

Sisekõrv paikneb oimuluu sügavale koljuõõnde ulatuvas osas ja koosneb kõrvateost ning 

kolmest poolringkanalist. Sisekõrv meenutab keeruka ehitusega vedelikuga täidetud labü-

rinti. Sisekõrvas on omavahel ühendatud tasakaalu- ja kuulmisorgan. Sisekõrvas ei ole õhk  

nagu seda on välis- ja keskkõrvas. Kuulmisorganit sisekõrvas nimetatakse teoks. Kõrvatigu 

on umbes 32 mm pikkune teojuha, mis on täidetud lümfiga ja keerdub nagu teokoda. Kõr-

vatigu sisaldab 25-t keerdu. Kõrvaspiraali läbimõõt laiemas osas on umbes 9 mm ja kõrgus 

5 mm. Kõrvatigu on eriline seetõttu, sest antud organ on samasuur nii vastsündinutel kui 

täiskasvanutel. See tähendab, et inimese kasvades tigu ei suurene. Kõrvatigu jaguneb oma-

korda kaheks osaks: ülemiseks ehk esikuastrikuks ja alumiseks ehk trummiastrikuks. Teo 

jagab kaheks luuplaadike ja kinnitub teo ühele seinale. Teise seina ja luuplaadikese vahel 

on väike vahe, mida katab keerulise ehitusega kile, mida nimetatakse alusmembraaniks ehk 

basilaarmembraaniks. Basilaarmembraan on kuulmisorgani üks keerukamaid ja tähtsamaid 

osasid. Alusmembraanis toimub helivõngete muundamine närviimpulsiks, milleks on spi-

raalelund ehk Corti organ. Spiraalelund asub basilaarmembraanil. Corti organ koosneb  

tundlikest rakkudest, mille välimised otsad on varustatud karvakestega ja puutuvad vastu 

kattemembraani. Peeneid kuulmisrakke nimetatakse kuulmekeelikuteks. Kuulmisrakud 

asetsevad basilaarmembraanil ridadena ja jaotuvad sisemised ning välimised karvarakud. 

Välimised karvarakud asetsevad kolmes kuni neljas reas ja neid on ligikaudu 20000. Sise-

mised kuulmisrakud  on ühes reas ja neid on kokku 3500. Kokku on Corti organis seega 

23 500 rakku. Kuulmisrakud on erineva pikkusega, teo tipuosas on need pikemad umbes 

500 µm, aga kõrvateo algusosas on need ligikaudu kümme korda lühemad umbes 80 µm. 

Kuulmekeelikud on lühiduse tõttu teojuhas jäigemad ja juha lõpus pikemad. Kuulmekeeli-

kute jäikus sõltub esiku- ning timpakanalis kaasavõnkuva lümfivedelikuhulga massist [13, 

15].  

Helivõnked panevad liikuma basilaarmembraani ja sellele kinnituvad kuulmisrakud. Sel-

lest tulenevalt taluvad kuulmekeelikud pidevat mehhaanilist deformatsiooni. Kuulmisrak-

kude võnkumise tulemusena tekivad rakkudes ioonprotsessid, mis muundatakse rakus 

elektriliseks närviimpulsiks. Mööda kuulmisnärve liiguvad impulsid peaajju, kus need ge-

nereeritakse heliaistinguteks [13, 15]. 
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3. MÜRA JA MÜRA MÕJU 

3.1. Müra liigitamine 

Inimene iseloomustab müra enda seisukohalt, kuidas see talle kindlal hetkel mõjub, kuid 

müra peamiseks omaduseks on müratase. Kuna müra mõistmine on subjektiivne, siis olu-

korra objektiivseks hindamiseks on kõige parem mõõta mürataset. Samas võib ka müra 

iseloomustada lisaks valjusele veel heli kõrguse ja müra kestuse järgi. Antud kriteeriumid 

on müra hindamiseks kõige paremad, sest neile vastavad kindlad parameetrid, mida on 

võimalik mõõta: müratase, sagedus ja aeg [17]. 

Müra saab jaotada mürataseme muutuse järgi neljaks [16]: 

1) püsiva tasemega, 

2) muutuva tasemega, 

3) katkendlik, 

4) impulssmüra.  

Püsiva tasemega müra korral ei muutu müratase ajas üle 5dB. Muutuva tasemega müraks 

nimetatakse mürataset, mis muutub ajas rohkem kui 5dB. Katkendliku müra korral muutub 

müratase hüppeliselt (5dB või rohkem) ja erinevate tasemete pikkus peab olema rohkem 

kui üks sekund. Impulssmüra võib nimetada ka löögipõhiseks heliks, mis koosneb ühest 

või mitmetest heliimpulssidest. Impulssmürale on iseloomulik, et iga heliimpulss jääb alla 

ühe sekundi [16].  

Müra liigitatakse ka sageduste alusel kolme rühma [16]: 

1) madalsageduslik (< 350 Hz), 

2) kesksageduslik (350…800 Hz), 

3) kõrgsageduslik (>800 Hz).  

Müra saab olla tonaalne ehk toonipõhine. Tonaalseks nimetatakse müra, kui selle sagedus-

spektrist tuleb selgesti välja konkreetne heli [16]. Müra tonaalsuse sagedusspekter jaota-

takse osadeks ja seda nimetatakse muusikas kasutatava terminiga oktaav [21]. Kirjelda-

maks sageduste vahemikku kasutatakse mõistet oktaavriba. Müraspektri paremaks iseloo-

mustamiseks on mõistlik kasutada kitsamat vahemikku 1/3 oktaavriba. Oktaavribasid ise-

loomustavad kesksagedused, mis määravad sagedusvahemiku (lisa A). 
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Õigusaktidega on määratletud müra piirnormid, kui kaua võib inimene viibida mürarikkas 

keskkonnas, ilma et kahjustaks kuulmiselundit. Töötaja tööpäevane müra ekspositsiooni-

aeg tuleb arvutada mürataseme ekvivalent väärtusest. Tabelis 3.1 on toodud eri müratase-

metele vastav müras viibimise maksimaalne lubatud aeg. Töökeskkonnas vastutab füüsika-

liste ohutegurite eest tööandja ja ta peab võimaldama töötajale kuulmiskaitsevahendi kasu-

tamist, kui müratase ületab 80 dB(A) ning nõudma töötajalt kuulmiskaitsevahendi kasuta-

mist, kui müratase on või ületab 85 dB(A) [22]. 

Tabel 3.1. Lubatav ekspositsiooniaeg [19] 

Müratase dB(A) Lubatav ekspositsiooniaeg h 

85 8 

88 4 

91 2 

94 1 

97 0,5 

100 0,25 

103 0,2 

106 0,05 

109 0,025 

Müra piirnormid on määratletud seadustega ja nende ületamisel tuleb kasutusele võtta vas-

tavad parendused ja isikukaitsevahendid. Kõik piirnormid on määratletud selle jaoks, et 

kaitsta inimese tervist. 

3.2. Müra mõõtmine 

Müra mõõtmiseks kasutatakse müramõõturit. Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi on 

müramõõtur müra intensiivsuse ja valjuse mõõtmiseks. Mürataseme mõõtmisel mõõdetak-

se helirõhku ja mürataseme kuvamiseks detsibellides kasutatakse erinevaid logaritmilisi 

skaalasid (sageduskorrektsioone). Mürataseme muutuse mõõtmisega saab müra jagada 

eelpool nimetatud nelja rühma, kuid mõõteriist peab olema varustatud sagedus- ja ajaka-

rakteristikutega [17]. Mürataseme mõõtmiseks on erinevate protsesside ja anduritega mü-

ramõõtur (joonis 3.1). Müramõõtur üheks tähtsamaks osaks on mikrofon, mis peamiselt 

määrab mõõteriista klassi. Seetõttu peab kasutatav mikrofon olema väga täpne ja nimetatud 

asjaolu muudab mõõteriista kallimaks. Kasutatakse kahte tüüpi väikesegabariidilisi mikro-
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fone: kondensaatormikrofone ja elektreetmikrofone. Kahte eelnimetatud mikrofone tüüpe 

kasutatakse, et ei tekiks helirõhu tõusu peegeldunud lainet mikrofoni ette [15]. 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3.1. Müramõõturi plokkskeem [23] 

Mikrofonis tekkinud impulsid liiguvad edasi konverterisse, kus muundatakse suure takistu-

sega signaal madala takistuseliseks. Konverterist liigub signaal võimendisse. Peale või-

mendit toimub signaalide analüüs vastavalt kasutaja valitud eelistustele ja mõõteseadme 

võimalustele. Muunduris toimub signaali muutmine elektriliseks pingeks. Signaal tuleb 

muuta pingeks, et integraator ehk mikroprotsessor saaks signaali töödelda. Integraatoris 

toimuva protsessi käigus saadakse tulemus, mis kuvatakse ekraanile või salvestatakse mõõ-

turi püsimällu, et tulemust hiljem vaadata või salvestada arvutisse. Müramõõturid on va-

rustatud ka ülekoormuse anduriga, mis kaitseb valede mõõtmistulemuste eest. Antud andur 

annab märku, kui tulemused ületavad või jäävad alla mõõtepiirkonda [23]. 

Müramõõturi rahvusvaheline standard on IEC 61672, mis asendab kahte vana standardit 

IEC 60651 ja IEC 60804. Uus standard jagab müramõõturid kahte klassi: klass 1 ja 2. Kaks 

eelmist standardit jagas müramõõturid nelja klassi väheneva täpsuse järgi: 0, 1, 2 ja 3. Va-

nade standardite 0 tüübi jaoks on raske leida otstarvet praktikas ja tüüp 3 mõõteriista täpsus 

ei olnud piisav professionaalseks kasutamiseks, kuid esimene ja teine klass vastavad 1 ja 2 

tüübile vana standardite järgi. Esimest klassi kasutatakse rohkem, kui on kõrged või mada-

la sageduslikud helid ja mõõteriista viga jääb vahemikku ±1 dB. Klass 2 täpsus ei ole nii 

suur kui klass ühel ja klass 2 mõõteriista täpsus jääb vahemikku ±1,5 dB (joonis 3.2) [23]. 

Müramõõturid on jagatud standardi järgi kaheks, kuid mõõteriistad võib samuti jagada 

kaheks nende võimaluste järgi, integreeriv ja lihtne müramõõtur. Tavalise müramõõte-

seadmega on võimalik mõõta mürataseme hetkeväärtust A või C - sageduskorrikeeringu 

filtriga ja mõõteperioodi maksimaalset või minimaalset mürataset. Integreeritava müra-

mõõturiga on võimalik mõõta lisaks lihtsamate müramõõturite võimalustele ka ekvivalent-

set. Reeglina võimaldavad integreerivad müramõõturid ka oktaavriba analüüsi ja sel juhul 
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nimetatakse neid müraanalüsaatoriteks. Integreeriv müramõõtur on kallim kui tavaline 

lihtne müramõõtur [23]. 

 
Joonis 3.2. Müramõõturi tulemuste lubatud viga [23] 

Mürataseme mõõtmisel mõõdetaks helirõhku ja mürataseme kuvamiseks detsibellides ka-

sutatakse erinevaid skaalasid, mida nimetatakse ka sageduskorrektsioonideks või filtriteks: 

A, B, C, D või Z (joonis 3.3). Kõige rohkem kasutatakse mõõtmise juures A-korrektsiooni, 

mis vastab inimese kõrva tundlikkusele madalatel helirõhutasemetel [16]. Müramõõturi C-

korrektsiooni kasutatakse, kui mõõdetakse kõrgeid helirõhutasemeid [14]. Z- korrektsioon 

on kujult sirge ja see tähendab, et antud filtriga sageduskorrektsiooni ei toimu [23]. B ja D 

korrektsiooni enam väga ei kasutata. B-korrektsioon on mõeldud väljendama karakteristi-

kut, kuidas inimesed võivad reageerida keskmise intensiivsusega helidele. D-korrektsioon 

on mõeldud mõõtmaks lennukite müra, kuid see ei ole mõeldud mõõtma reaktiivlennukite 

müra [23].  

 
Joonis 3.3. Müramõõturi filtrite sageduskarakteristikud [23] 

Klass 1 

Klass 2 
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Müra muutub ajas väga erinevalt ja mõõtetulemusi on raske ekraanilt jälgida. Mõõtmistu-

lemuste paremaks jälgimiseks on müramõõturid varustatud ajakarakteristikutega. Ajaka-

rakteristik jaguneb peamiselt kaheks - kiire F (fast) ja aeglane S (slow). Aeglase ajakarak-

teristiku puhul mõõdetakse mürataseme muutused 1 s jooksul ja korrigeeritakse ning kuva-

takse püsiv näit. Kiire ajakarakteristiku puhul on mõõtmise intervall 1/8 s ja mürataseme 

näit muutub tihedamalt ning näitab paremini müra iseloomu. Lisaks kiirele ja aeglase on 

veel olemas impulsskarakteristik, millega on kõige parem mõõta impulss müra, näiteks 

plahvatused või löögid. Antud karakteristikut ei ole mõttekas kasutada töökeskkonna 

uurimiseks, sest saadud tulemus ei iseloomusta müra mõju inimesele [23]. 

Müra tekitavad allikad on erinevad ja seetõttu ei ole alati võimalik korraldada mõõtmisi 

standardse müramõõturiga. Müramõõtureid on jagatud standardi ja kasutusotstarbe poolest 

kahte rühma, kuid mõõteseadmetel on ka eri liigid. 

Üheks selliseks seadmeks mürataseme mõõtmisel on müradosimeetrid. Müradosimeeter on 

kaalult ja kujult väiksem kui müramõõtur. Müradosimeeter kujutab endast pisikest seadet, 

milles on mikrofon ja mõõteseadeseade kinnitatakse inimese riiete külge. Müradosimeetri 

mõte on, et see asuks võimalikult kõrva lähedal ja see on inimese küljes terve tööpäeva 

vältel. Sellisel kujul saab kõige parema ülevaate töötaja müraga kokkupuutest päeva jook-

sul. Müradosimeetri plussiks on, et see ei sega töötajat töötegevuse juures ja ei pea olema 

kohapeal mõõtetehnikut, kes võib häirida töö tegemist. 

Müra on järjest suurem ohuallikas meie tervisele ja inimesed puutuvad kokku kõrge müra-

tasemega. Kõrge müratasemega võivad inimesed kokku puutuda ka muusikat kuulates. 

Üheks levinumaks muusika kuulamise vahendiks on kuularid. Kuularites tuleva müratase-

me mõõtmiseks ei saa kasutada tavalist müramõõturit ja selleks on vaja spetsiaalset müra-

mõõtur-mannekeeni või kõrva simulaatorit. Kuularite mürataseme mõõtmise meetodi koh-

ta on standard ISO 11904 osa 1 ja 2 [11]. Standardiga on määratletud müraallika mürata-

seme mõõtmine, mis asub kõrva lähedal. Müramõõtur-mannekeenid on mõeldud mõõt-

maks kuularite mürataset ja erinevate mürakaitsevahendite müra summutust. Tuntumad ja 

enam kasutatavad müramõõtur-mannekeenid on HATS (Head and torso simulator) firmalt 

Brüe l& Kjǣr ja KEMAR (Knowles Electronic Manikin for Acoustic Research) firmalt 

G.R.A.S (joonis 3.4 – A ja B). Antud müramõõturid on ühed kallimad, mille hind algab 

20 000 eurost [27]. Müramõõtmise seaded teeb eriliseks nende sarnasus inimese anatoomi-

lisele ehitusele. 
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Joonis 3.4. Müramõõturid: A-KEMAR; B-HATS; C-kõrva simulaator [25, 26] 

Mõlemad mannekeenid on varustatud silikoonkõrvadega, kus sees on müramõõturi mikro-

fonid. Mannekeenide pea sees on kõrvade simulaatorid, mis jäljendavad inimese kuulmist. 

Spetsiaalsed mannekeen-müramõõturid on kallid ja seetõttu on tehtud antud mannekeenide 

järgi lihtsam versioon Jolene [10]. Jolene koosneb samuti mannkeeni torsost, kuhu on kül-

ge monteeritud silikoonkõrvad, mille sisse on asetatud kasutaja valitud müramõõturi mik-

rofon. Jolene ehitamise juhendi on koostanud Oregoni tervise ja teaduse ülikoolis ja seda 

on huvilisel võimalik küsida. Eelnimetatud müramõõturid olid ehitatud mannekeenide sis-

se, kuid olemas on ka mõõteseadmed, mis jäljendavad kõrva ehitust ning koosnevad ainult 

mikrofonist ja vastavatest rõhuregulaatortitest (joonis 3.4 - C) [10, 28].  

Mürataseme mõõtmiseks on erinevaid müramõõturid, kuid ka mõõtmiste läbiviimiseks on 

erinevad meetodid. Valju müra korral kasutavad inimesed kuulmiskaitsevahendeid ja mõõ-

detakse isikukaitsevahendite mürasummutust, see tähendab, et mõõdetakse mürataset, mis 

jõuab kõrvani. Üheks selliseks mõõtmisviisiks on REAT (real-ear attenuation at 

threshold), mida loetakse nii öelda „kuldseks standardiks“. REAT-i puhul annab hinnangu 

vaatlusalune. Vaatlusalusele asetatakse kuulmiskaitsevahend ja kuulmisaistingu tekkimisel 

annab ta sellest märku. Mõõtmisviisidest on veel kasutusel MIRE (michropone in real 

ear), kus müramõõturi üks mikrofon asetatakse kuulmekäigu sisse, kasutades paindlikku 

silikoontoru ja teise mikrofoniga mõõdetakse ümbritseva keskkonna müra. Eelpool nimeta-

tud müramõõtur-mannekeene saab kasutada kuulmiskaitsevahendi mürasummutuse mõõt-

miseks ja seda nimetatakse ATF (acoustical test fixtures) [28]. 

Kõik mõõtmised peavad vastama standarditele. Ruumis mõõdetud helirõhutasemetest ar-

vutatakse keskmised väärtused mõõteperioodi ja ruumi suhtes vastavalt standardile ISO 

1996-2. Madalsageduslikku müra mõõdetakse vastavuses standardi ISO/DIS 16032 eel-

A B C 
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nõule. Tööstusettevõtete tootmisprotsessist põhjustatud müra mõõdetakse vastavuses stan-

dardi ISO1996-2 nõuetele. Välismüra mõõdetakse ja hinnatakse vastavuses standarditele 

ISO1996-1:1982 [18]. 

3.3. Müra mõju inimesele 

Müra mõjub inimestele erinevalt ja erineva sagedusspektriga müra mõjub inimese tervisele 

erinevalt. Kuulmiskahjustuste tekkimisel tekivad inimestel sotsiaalse toimetulekuga ja suu-

rendab ohtu sattuda õnnetustesse. Müra ei mõju kahjulikult ainult kuulmiselundile vaid 

kogu organismile põhjustades erinevaid haigusi närvisüsteemis ja südamele. 

Kõrge mürataseme oht ei esine ainult töökeskkonnas, aga ka erinevate vabaaja veetmise 

võimalustega. Kõrge müratase esineb näiteks lasketiirudes ja üheks suurimaks probleemiks 

on liialt vali muusika. Muusikat kuulatakse kaasaskantavate pleieritega ja käiakse kontser-

tidel ning diskoteekides. Inimesed viibivad igapäevaselt keskkonnamüras, mille enamiku 

põhjustab maanteemüra. Sõiduauto kiirusega 100 km/h võib tekitada müra kuni 107 dB(A) 

[17]. Kõrget keskkonnamüra esineb veel lennujaamade või suurte töötavate seadmete lähe-

dal, see tähendab kohtades, kus kõrvaline kuulaja tavaliselt ei viibi ja töötajal on olemas 

vajalikud kaitsevahendid. 

Müra kahjustab meie kuulmiselundit, kuid kõrge müratasemega keskkonnas peavad inime-

sed liiga tegema ka häältepaeltele. Müra võib summutada erinevad helisid näiteks inimese 

kõne. Kõrge müratasemega keskkonnas tõstab inimene automaatselt häält ja seda nimeta-

takse Lombard-i efektiks (joonis 3.5) [29]. 
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Joonis 3.5. Hääle tõstmise vajadus erinevates mürarikastes keskkondades, kus kahe kesk-

konna keskmine müratase on 86 dB(A) [29] 
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Mõõtmised on tehtud kolmes erinevas keskkonnas: vaikne ruum [40 dB(A)], madalsage-

dusliku müraga ruum BB (broadband) ja peoõhtu CKTL (coktail-party). Madalate sage-

duste ja peoõhtu korral on kasutatud ühtlast mürataset 86 dB(A). Joonisel 3.5 sinise veari-

baga on määratletud kõne tugevus vaikses ruumis, pruuni vearibaga madala sagedustega 

müraga ruum ja punase vearibaga peoõhtu. Antud jooniselt selgub, et meesterahvad räägi-

vad valjemini kui naisterahvad [29]. On leitud, et ka kuularite mürataset reguleeritakse 

lähtuvalt taustmürast [30]. Vaatlusalustele mängiti läbi kõlarite 84 dB(A) valjusega metroo 

müra. Katsest selgus, et metroo müra tõttu reguleerisid vaatlusalused muusikapala heli 

valjust ligikaudu 14 dB suuremaks ja uudiste puhul, kus on oluline mõista sõnumi sisu, 

reguleeriti heli ligikaudu 20 dB valjemaks. 

Müra järjest suurenev levik põhjustab inimeste seas mitmeid probleeme. Müra ei kahjusta 

ainult inimene kuulmist vaid ka heaolu. Pidev müra inimese igapäevaelus võib häirida töö-

tamist, magamist, suhtlust ja keskendumist. Sellega kaasnevalt võib tekkida stressioht või 

erinevaid funktsioonihäireid. Müra mõju ja tajumine on inimestel erinev. Müra toime ini-

mesele sõltub müratasemest, liigist (katkendlik, püsiv või impulssmüra), sagedusest ja mü-

ra kestusest. Inimese tervist kahjustab ja ärritab kõige enam emotsionaalselt kõrgsagedus-

lik ja impulssmüra [16, 17]. 

Müra mõjub otseselt meie kuulmiselundile. Müra tõttu on inimestel risk kuulmiskahjustus-

tele ja antud tagajärg on mürast tingituna kõige kahjulikum. Kuulmiskahjustuse vastu ei 

ole olemas ravimeid ja tekkinud terviseprobleem on pöördumatu. Maailma Tervishoiuor-

ganisatsioon on leidnud, et mürast tingitud pöördumatu kuulmislangus on kõige levinum 

kutsehaigus [31]. Mürast tekitatud kahju kuulmiselundile ei tunneta inimene koheselt ja 

väga harva on see kõrvale valulik. Kui müratase ei ületa 137 dB(A) ei teki mürast tingitud 

kuulmiskahjustus hetkega vaid ajapikku [22]. Müra võib keskkonnas olla muutuva taseme-

ga ja seetõttu kasutatakse mürataseme hindamisel selle ekvivalent väärtust. Määrustega on 

kehtestatud normid töötaja kuulmise kaitsmiseks. Eesti riigis ei tohi olla töötaja müraga 

kokkupuute tase ilma kuulmiskaitsevahendita kaheksa tunnise tööpäeva jooksul üle 

85 dB(A) [22]. Kui 8 tunni ekvivalentne müratase töökeskkonnas ületab 85 dB(A) piiri, 

siis hakkab kuulmine aegamööda halvenema ja enam ei kuulda kõrgeid sagedusi ning see-

järel madalaid sagedusi. Müra spektrist oleneb kahjulikkus kuulmiselundile. Sagedustel 

2000…4000 Hz avaldab kuulmisorganile kahjulikku toimet juba mürtase 80 dB(A) [31]. 

Kuulmisläve nihe võib tekkida ka haiguse otoskleroos ehk kõvakuulmise tõttu [13]. 
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Otoskleroosi puhul kasvab keskkõrvas jalusega kokku ümbritsev luukude, mis põhjustab 

kuulmislanguse. Otoskleroosi tõttu väheneb inimesele välisõhus levivate helide tundlikkus, 

kuid säilib helide tajumine luujuhtivuse kaudu [13]. 

Kuulmiskahjustus on püsiv, kuid esimesed tunnused terviseriski tekkimisele on kõrvade 

kohisemine, vilisemine ja kumisemine kõrvades ehk tinnitus [13]. Erinevate uuringutega 

on täheldatud, et inimesed, kes on kokku puutunud kõrge müratasemega, omavad kahekor-

distunud riski kogeda kõrvade tinnitust [31]. Töölised, kes on rohkem kui kümme aastat 

viibinud kõrge müratasemega keskkonnas, on sihtgrupp, kellel on tõenäosus kogeda 

tinnitust 54 %. Kõige kahjulik müra liik oli impulsiline, mis tõstab ohu kogeda tinnitust 

töötajatel 70 %-ni [30]. 

Müra mõjul võib inimestel esineda ajutist kuulmislangust. Ajutise kuulmislanguse juures ei 

kuule inimene mingi aja jooksul kõrgeid helisid. Ajutist kuulmislangust võib põhjustada 

näiteks vali muusika või plahvatused. Ajutine kuulmislangus ei ole püsiv ja normaalne 

kuulmine taastub paari päeva jooksul. Ajutine kuulmislangus ei ole inimesele kahjulik, 

seda võib nimetada kõrva kaitserefleksiks valju müra eest [31]. 

Inimesed, kes töötavad pidevalt kuularitega, näiteks kõnekeskustes, võivad kokku puutuda 

akustilise šokiga. Antud tervise probleem seisneb selles, et kuularite kasutaja võib kuulda 

järsku kõrgsagedusliku müra suurenemist. Akustilise šoki korral võib inimene tunda kõr-

vas valu ja kahjustada kuulmiselundit [31]. 

Lisaks mürast tingitud kuulmislangusele langeb kuulmine ka vanusega (joonis 3.6). Noo-

rena kuulevad inimesed paremini ja vananedes inimesed ei kuule enam nii hästi kõrgeid 

sagedusi. Kuulmise langemise juures on märgatud, et maainimestel, kes ei puutu kokku nii 

palju keskkonnamüraga, on kuulmiskadu väiksem [15]. Vananedes inimese kuulmine hal-

veneb ja kuulmispiir langeb umbes 5000 Hz-ni [23]. Jooniselt 3.6 on näha, et vananedes 

langeb kõigepealt kõrgemate sageduste tajumine. Müra kahjulikkusel inimese tervisele, 

peale otsest mõju kuulmiselundile, on veel kaudne toime. Müra kaudset mõju tunneb ini-

mene ennekõike närvisüsteemis ja selle kaudu kandub mõju kogu organismile. Kaudse 

müra mõju inimesele iseloomustamiseks kasutatakse mõistet „müratõbi“ [16]. 
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Joonis 3.6. Kuulmiskadu sagedustel 250…800 Hz sõltuvalt soost ja vanusest [15] 

Tulenevalt müratasemest on võimalik liigitada müra füsioloogilised mõjud [16]: 

1) 60…65 dB(A) tugevusega mürataseme korral tekivad ebameeldivad aistingud ja 

neurootilised reaktsioonid; 

2) 65…90 dB(A) mürataseme korral tekivad lisaks eelmistele mõjudele siseelundite ja 

ainevahetuse talitlust; 

3) müra üle 90 dB(A) raskendab siseelundite talitlust kogu organismis ja suureneb oht 

kuulmiselundile. 

Pidevas müras viibimine hakkab mõjutama erutus- ja pidurdusprotsesside suhet, mille tu-

lemusena aeglustuvad psüühilised protsessid (mõtlemine, reageerimisvõime, tähelepanu, 

peavalud, tasakaaluhäired). Müra toime tõttu suureneb tööõnnetuse tekkimise tõenäosus, 

sest töötaja võib tunda väsimust, raskeneb mõtlemine ja väheneb keskendumine. Antud 

probleemid mõjuvad töötajale emotsionaalselt ja seetõttu võib töötaja muutuda tujutuks, 

kiiresti ärrituvaks ja isegi tunda kartusetunnet. Müra tulemusena tekivad inimestel ka hai-

gused, mis hakkavad ohustama nende elu ja toimetulekut igapäevatoimetustes. Uuringute-

ga on tõestatud, et tugev müra võib tõsta vererõhku. Pideva müra kestuse korral võib vere-

rõhu tõusust saada hüpertooniatõbi Müra tõttu tekivad organismis väikeste veresoonte 

spasmid, mille tõttu tekivad organite verevarustuse häired. Vereringe halvenemise tõttu 

tõuseb veres rasvade (kolesterool) osakaal, mis ladestuvad veresoonte seintesse, põhjusta-

des veresoonte seinte tihenemist. Pideva veresoonte lupjumise tõttu võivad veresooned 

umbuda ja kõrge vererõhu tingimustes rebeneda. Kõigepealt kahjustub südame-, seejärel 

aju ja teiste elutähtsate organite vereringe. Müra kahjustab südant ja veresooni, kuid kah-

justab ka seedeelundkonda. Tugeva müratasemega keskkonnas viibivatel inimestel võib 

esineda mao- ja kakstesitsõrmiksoole haavandtõbe, maokatarri ja teisi seedeelundite haigu-
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si. Müraga kaasneb veel peale otseselt kuulmist kahjustava mõju mitmed psüühilised tegu-

rid. Mürast tingituna väheneb inimeste tahe viibida antud keskkonnas, millega kaasneb töö 

efektiivsuse langemine [14, 16, 17, 32]. 

3.4. Audiomeetria 

Kuulmisläve langus jaotatakse nelja rühma: kerge, mõõdukas, raske ja sügav (tabel 3.2). 

Sügava kuulmislanguse puhul on tegemist kurtusega. Kuulmisläve langust hinnatakse det-

sibellides [33]. 

Tabel 3.2. Kuulmislanguse astmed [33] 

Kuulmislanguse 

määr 

Kuulmiskaotus 

dB 

Näiteid müra-

tasemest 
Võimalikud probleemid ja vajadused 

Normaalne 

kuulmine 
Kuni 20 dB Lehtede sahin Probleemid puuduvad 

Kerge kuulmis-

langus 
20…40 dB 

Sosin, sõrme-

nipsud 

Raskusi kõne mõistmisega grupivestlus 

ja taustamüras, ei pruugi kuulda sosinat 

ja linnulaulu; kuuldeaparaadi abil la-

hendatav 

Mõõdukas kuul-

mislangus 
40…70 dB Tavaline kõne Pidev vajadus kasutada kuuldeaparaati 

Raske kuulmis-

langus 
70…95 dB 

Telefonihelin, 

titenutt, tolmu-

imeja 

Kuuleb lähedal olevaid tugevaid heli-

sid. Kuuldeaparaadi abil raske mõista 

kõnet; vajab sisekõrva implantaati 

Sügav kuulmis-

langus ehk kurtus 
Üle 95 dB 

Veoautomüra, 

rockbänd 

Kuuldeaparaat ei aita enam, vajab sise-

kõrva implantaati 

Inimese kuulmise teravust mõõdetakse audiomeetriga. Audiomeetriaga saab hinnata inime-

se kuulmise langust, kas see on tingitud mürast või vanusest. [23, 34]. Audiomeeteria prot-

sess peab vastama erinevatele standarditele, näiteks IEC 60645-1 standard kirjeldab erine-

vaid audiomeetreid, mida kasutatakse kuulmise hindamiseks. Standard ISO 8256 käsitleb 

keskkonda, kus mõõtmisprotsess läbi viiakse ja ISO 389-1 määrab kuulmise normaalväär-

tused noorte inimeste seas, kellel puudub kuulmiskahjustus [23].  

Audiomeetriga mõõtmine viiakse läbi helikindlas ruumis või vaikses ruumis. Audiomeetria 

test toimub tavaliselt kuularite abil. Uuritavale inimesele asetatakse pähe kuularid ja kuula-

rid peavad katma tervet kõrva. Mõõtmiste läbiviimiseks on erinevaid võimalusi. Kui vaat-

lusalune kuuleb sagedust, siis ta peab selle reageerima ja andma märku. Kasutatakse ma-
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nuaalset ja automaatset audiomeetrit. Manuaalse audiomeetri valib mängitava sageduse 

operaator ja vaatlusalune annab märku, kas nupu vajutusega või näiteks tõstab näpu püsti. 

Peamine on, et operaator näeks, et vaatlusalune on kuulnud antud sagedust. Manuaalse 

audiomeetriga mõõtmise protsessi juures on ka tähtis, et vaatlusalune ei näeks audiomeetrit 

ja mõõtmist läbi viivat inimest, millest oleks võimalik mõõtmistulemust mõjutada. Auto-

maatse audiomeetri korral valib sagedused ja vaatlusalune vajutab nupule, kui kuuleb sa-

gedust ning hoiab nuppu all seni kaua kuni enam sagedust ei kuule. Kui vaatlusalune on 

nupu lahti lasknud, siis audiomeeter hakkab sageduse valjust uuesti tõstma ja sama mõõt-

misprotseduuri korratakse mitu korda. Mõlemal moodusel on plussid ja miinused. Auto-

maatse audiomeetri tulemused saadakse rutem ja tulemused ei sõltu operaatorist. Manuaal-

se audiomeetrid on odavamad kui automaatsed ja operaatoril on kontroll testi üle, kui vaat-

lusalune ei saa korraldustest täpselt aru [23].  

Audiomeetria testi tulemusi võrreldakse kontrollgrupiga, kellel puudub kuulmislangus. 

Kontrollgrupi tulemused on suhtelised, sest iga inimese kuulmine on erinev. Näiteks 

±20 dB erinevust loetakse veel normaalseks. Testi tulemust nimetatakse audiogrammiks. 

Audiogrammi ühel teljel on kuulmislävi ja teisel sagedus. Kuulmisläve tulemused jagune-

vad positiivseks ja negatiivseks. Kui vaatlusalune on teatud sagedustele tundlikum kui 

kontrollgrupp, siis kuulmislävi on antud sagedusel negatiivne. Positiivne on kuulmislävi, 

kui vaatlusalune ei kuule antud sagedust nii hästi ja mida suurem on vaatlusaluse kuulmi-

sele vastav müratase, seda halvem on kuulmine [23]. 

 
Joonis 3.7. Audiogramm kuulmiskaost, mis on tingitud vanusest ja mürast [23] 
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Joonisel 3.7 on audiogramm, kus on kujutatud 60-ne aastase töölise kuulmislangus, mis on 

tingitud mürast ja vanusest. Vaatlusalune on töötanud 40 aastat mürarikkas töökeskkonnas 

[23]. 

3.5. Müra töökeskkonnas  

Müraga puutuvad töökeskkonnas igapäevaselt kokku paljud inimesed [35]. Töökeskkonnas 

on vastutajaks tööandja, kes peab tagama töölistele seadustega ettenähtud töötingimused. 

Mürarikkas töökeskkonnas peab tööandja viima läbi vastavad mõõtmised, et teada saada 

müratugevus. Töötajal on õigus teada ohust enda tervisele ja tööandja peab tagama kõrge 

mürataseme korral kuulmiskaitsevahendid. Pidevas kõrge müratasemega töökeskkonnas 

töötades ilma kuulmiskaitsevahendita võib tekkida töötajal kutsehaigus.  

Müra ei esine ainult suurtes tootmisettevõtetes, näiteks põllumajandus (traktorid), kõne-

keskused, ehitus, haridus asutused, toidutööstus. 2000. aastal puutus müraga kokku 35 % 

Euroopa Liidu 15 liikmesriigi ehitustöölistest [36]. Ehitustöölised kasutavad tööpäeva 

jooksul erinevaid käsitööriistu, mis tekitavad valju müra. Tabelis 3.3 on välja toodud eri-

nevate käsitööriistade müratasemed. Tabelist 3.3 selgub, et käsitööriistade müratase on 

küllaltki kõrge ja nendega töötamine ilma isikukaitsevahenditeta peab olema ajaliselt piira-

tud. 

Tabel 3.3. Erinevate käsitööriistade müratase [37] 

Käsitööriist Mark ja mudel 
Müratase (täispööretel) 

dB(A) 

Müratase (töötades) 

dB(A) 

Lintlihvija 
Makita 9910 93 91 

DeWalt DW433K 92 94 

Trell 
Makita 6303H 89 91 

DeWalt DW130 93 94 

Ketaslõikur 
Makita 9557PB 95 96 

DeWalt DW402 98 99 

Kui kasutada kuulmekaitsevahendid, siis ei ole tabelis 3.3 esitatud tööriistad ohuks töötaja 

kuulmisele. Käsitööriistade uuringu teemakohasus ja andmete õiguses võib olla kindel, sest 

antud uuring on koostatud ja läbiviidud organisatsiooni NIOSH (The National Institute for 

Occupational Safety and Health) poolt. 
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3.6. Müra igapäeva elus 

Igapäevaelus puutume tahes tahtmata kokku müraga. Kõige rohkem mõjutab inimesi kesk-

konnamüra ehk välisõhus leviv liiklusmüra. Liiklusmüra moodustab Euroopas umbes 90 % 

väliskeskkonnas levivast mürast ja  ületab sageli 65 dB(A). Raudtee ja lennukite poolt põh-

justatav müra ei ole nii laialdane ja mõjutab antud transpordiliikide läheduses viibivaid 

inimesi. Välisõhus leviva müra kohta sätestavad nõudeid „Välisõhu kaitse seadus“ ja 

„Rahvatervise seadus“, mille alusel on kehtestatud müra normtasemed, planeeringutele 

kehtestatavad nõuded ja strateegilise mürakaardi koostamise tingimused. Müra normtase-

mete kehtestamisel lähtutakse päevasest (7.00 - 23.00) ja öisest (23.00 - 7.00) ajavahemi-

kust, müraallikast, müra iseloomust (püsiva või muutuva tasemega müra) ja hoonestatud 

või hoonestamata ala kategooriast. 

Viimasel ajal on muutunud suureks probleemiks naabrite poolt tekitatud müra. Kõige pa-

remini levivad madalad sagedused ja valjust muusikast jõuab naabriteni nii öelda bass. 

Naabrite poolt tekitatud mürast häirituna ei suuda inimesed televisiooni ja raadiot jälgida, 

korralikult magada ja keskenduda. Mürast tingituna võib inimene soovida kolida [38]. 

Eelpool nimetatud mürataset ei saa inimene ise reguleerida. Inimene saab määrata, millis-

tes vabaaja veetmise viisides osaleda ja kui kõvasti kuulata muusikat. Muusika on inimeste 

igapäevaelu üks osa, mis parandab meeleolu ja aitab lõõgastuda. Paljud noorukid kuulavad 

vabadel hetkedel muusikat, kuid paljude teismeliste vaba aja veetmise viisid hõlmavad just 

valju muusikat, mida kuulatakse kontsertidel ja diskoteekides. Taiwanis koostatud uurin-

gus noorte täiskasvanute kohta selgus, et uuringule eelnenud aasta jooksul on 80,9% kõi-

gist vaatlusalustest osalenud vabaaja veetmise üritusel, kus on kokkupuutunud kõrge müra-

tasemega [2]. Uuringust tuleb välja, et üle poole vaatlusalustest osaleb karaoke laulmises. 

Uuringutest on selgunud, et noortele täiskasvanutele meeldib vaba aja tegevustest kõige 

enam käia diskoteekides [39]. Uuringust selgus, et vaatlusaluste diskoteegi külastuse kes-

tus oli erinev, kuid võis kesta kuni neli tundi ja ekvivalentne müratase jäi diskoteekides 

vahemikku 109,6…112,4 dB(A) [39]. Kui Eesti õigusaktid lubavad 85 dB(A) müras viibi-

da kaheksa tundi, siis eelmainitud uuringus saadud minimaalse ekvivalentse mürataseme 

korral võiks kuulmiskahjustuse vältimiseks diskoteegis viibida 1,7 min ja maksimaalse 

tulemuse korral kõigest 52 s. 

Teismeliste seas on lisaks erinevatele valju muusikaga üritustel osalemisele väga levinud 

kaasaskantavad muusika esitamise seaded ning neid kasutatakse nii lugedes, ühistranspor-
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dis või magades. Muusikakanal MTV on koostanud internetis küsimustiku, et teada saada, 

kui palju muusikat kuulatakse [40]. Muusikakanal on läbi viinud kaks sarnast küsitlust, 

2002 ja 2007 aastal, kuid 2002. aastal koostatud uuring koosnes 23 küsimusest ja ei olnud 

väga põhjalik. 2007 aasta MTV uuringus osales 2500 vaatlusalust, kes pidid vastama 73-le 

küsimusele. MTV uuringust selgus, et vaatlusalustest 75% kasutab muusika kuulamiseks 

pleierit. Kaasakanatava muusika esitamise seadmel kasutatakse muusika kuulamiseks tava-

liselt kuulareid. 2012 aastal koostatud uuringuga on selgunud, et igapäevaselt kasutab kuu-

lareid 90,9 % vaatlusalustest [2]. Kahest eelnimetatud uuringust, mis on koostatud viie 

aastase vahega, on näha, et kuularite kasutamine igapäevaselt on noorte täiskasvanute seas 

kasvanud. Kuularite pideva igapäevase kasutamisel on vaatlusalustelt uuritud , mis muusi-

ka esitamise seadmed on levinumad. Kõige enam kasutatakse muusika kuulamiseks mo-

biiltelefoni, 177 vaatlusalusest üle poole ehk 51% [40]. Järgnevad mp-3 pleier 36%-ga ja 

sülearvuti 17%-ga. Kõige vähem on kasutusel CD-pleier, kuid see võib tuleneda tehnika 

pidevast uuenemisest [41]. Kõikide valikvariantide summa on 105 %, mis on tingitud asja-

olust, et vaatlusalustel oli võimalus valida mitu vastust. 

Uuringutega on täheldatud, et valju muusika kuulamine on suureks probleemiks tulevase 

tööjõu seas [39, 40, 42, 43]. On leitud, et kõige valjemini kuulatakse muusikat vanuses 

14…15 aastat [44]. Eelnimetatud uuringu autorid leidsid, et 41,8 % meessoost ja 27,5 % 

naissoost vaatlusalustest kogesid kõrvade kohisemist või vilinat ehk tinnitust pärast valju 

muusika kuulamist [44]. Tinnitus ei ole tavaliselt püsiv ja normaalne kuulmine taastub 

paari päeva jooksul.  

Erinevate uuringute autorid on viidanud probleemile, et noorte kuulmine järjest halveneb ja 

tuleb tõsta teismeliste teadlikkust müra kahjulikkusest [39, 40, 42, 44]. Kuularitest on saa-

nud teismelistele suureks ohuks liikluses. Kuularite kasutajate seas on juhtunud järjest roh-

kem õnnetusi, kus kuularite kasutaja ei kuule ümbritsevat liiklust ja seetõttu ei panda tähele 

lähenevat ohtu [2, 3, 7, 8, 9,]. 

Kuularid koosnevad väikestest kõlaritest, mis asetatakse kõrvadele või kuulmekäiku. Kuu-

larite tööpõhimõtet saab iseloomustada kõlarite ehitusega. Kuularid koosnevad tavaliselt 

kahest kapslist, kus toimub helide genereerimine. Kahe kapsli sees asub andur, mis muu-

dab elektrilised signaalid helilaineteks. Anduri poolt tekitatud helilainete võimendamiseks 

asub kuularite sees membraan, mis pannakse võnkuma. Kuularitele on iseloomulikud sa-
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mad parameetrid, mis kehtivad tavalistele kõlaritele välja arvatud tundlikkus. Tundlikkust 

väljendatakse kuularite puhul dB/mW [45, 46]. 

Kuularid jagunevad ehituslikult omadustelt ITUT-T (International Telecommunication 

Union - Telecommunication Standardization Sector) standardi ITU-T-1993 [34] alusel 

viide rühma (tabel 3.4). Kuularid rühmad jagunevad veel kaheks, kinnised ja avatud kuula-

ri. Kuularite jagunemine avatud ja suletud tüübiks määrab seadmete heli sageduste levimi-

se kuularite sisse ja välja. Avatud tüüpi kuularitel on kapsli tagumisel küljel avaused, mis 

on mõeldud heli sageduste reguleerimiseks, eriti madalaid sagedusi. Suletud tüüpi kuulari-

tel puuduvad kapslis avaused ja on mõeldud summutama ümbritsevaid helisid [34, 46]. 

Uurimistöös on kuularid liigitatud tüüpideks ja kuulari iseloomustamiseks kasutatakse ta-

belis 3.4 määratud kuularite tüüpe (tüüp 1, tüüp 2, tüüp 3, tüüp 4, tüüp 5). Kõrva ümbritse-

vaid kuulareid iseloomustab suur pehmendav padi, mis katab terve kõrva ja toetub pea pea-

le. Tüüp 1 kuularite kvaliteedis on tähtis osa pehmendaval padjal, mis määrab ümbritseva 

keskkonna müra sumbuvuse. Antud kuularid on mõeldud tagama kvaliteetseid madalaid 

sagedusi ehk bassi. Tüüp 1 kuularitel on tulenevalt ehitusest rasked ja kahte kõlari kapslit 

ühendab peakaar. Tüüp 1 kuulari miinuseks on asjaolu, et kapsel ümbritseb tervet kõrva ja 

kõrvad võivad minna kuumaks, kuna puudub õhu juurdepääs. Tulenevalt kuularite rasku-

sest võib peakaar avaldada liiga tugevat survet peale. Tüüp 1 kuulareid kasutatakse kõige 

enam muusika tööstuses [34, 46]. 

Tabel 3.4. Kuularite liigitus [44, 47, 48]  

Para-

meeter 

Kõrva ümbritsev 

kuular (circum-

aural) 

Kõrva pealne 

kuular 

(supraaural) 

Kuulmekäigu 

pealne kuular 

(supra-

concha) 

Kuulmekäigu sisene 

kuular 

Nööp-

kuularid 

(intra-

concha) 

Tropp-

kuularid 

(insert) 

Kuulari  

asetus 

     

     

Kapsli ehitus Avatud ja suletud 
Avatud ja su-

letud 
Ainult avatud 

Avatud ja 

suletud 

Avatud ja 

suletud 

Mürasum-

mutus 
Väga hea Hea Väga halb Halb Väga hea 

Tüüp 1 2 3 4 5 
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Tüüp 1 kuularitest mõõtmetelt väiksemad on kõrvapealsed kuularid. Tüüp 2 kuularitel on 

samuti pehmendav padi, kuid see asetatakse kõrva peale ja on maksimaalselt 45 mm. Tüüp 

2 kuularid on mugavamad kasutada ja kergemad. Tüüp 2 kuularite ei ole nii kvaliteetsed 

madalad sagedused ja palju oleneb kuulari asetamisest kõrva peale [ 34, 46].  

Tüüp 3 kuularid on kõige sarnasemad tüüp 2 kuularitele. Tüüp 3 puhul asetatakse samuti 

kuularid kõrva peale, kuid väiksemate mõõtmete tõttu asetsevad need kuulmekäigu ees. 

Antud tüüpi kuularitel on pehmendava padjaosa väga väike ja seetõttu ehitatakse tüüp 3 

kuulareid ainult avatud kapsliga [46]. 

Kõige väiksemad kuularid on kuulmekäigu sisesed, mis omakorda jagunevad kaheks: 

nööp- ja troppkuularid. Tüüp 4 ja 5 kuulareid esineb kõige rohkem, sest need on kaasas 

erinevate pleieritega. Nööpkuularid asetatakse kuulmekanali algusesse ja toetuvad välis-

kõrva kõhrele. Tüüp 4 kuulari maksimaalne suurus võib olla kuni 25 mm. Antud tüüpi kuu-

larid on mõõtudelt väikesed võrreldes eelnevate tüüpidega. Tulenevalt tüüp 4 kuulari ehitu-

sest ei ole võimalik luua kvaliteetseid madalaid sagedusi. Tüüp 4 kuularid on väikesed ja 

kerged, kuid väliskõrva suurus on inimestel erinev ja antud tüüp võib olla ebamugav osa-

dele kasutajatele. Nööpkuularitel on ümbritseva mürasummutus väike ja seetõttu kasutavad 

kuulajaid neid kõrgema helitugevusega. Tüüp 5 kuularid on mõõtmetelt kõige väiksemad 

ja astetakse kuulekanali sisse. Tüüp 5 kuularid tagavad väga hea isolatsiooni ümbritseva-

test helidest. Tüüp 4 kuularitel on tavaliselt kapsli otsas kumm või siis vahtkumm, mida 

saab kuulmekäiku paremaks asetamiseks kokku suruda. Kallimad tüüp 4 kuularite eripä-

raks on, et kuulmekanalisse asetavat kummi saab tellida spetsiaalset kasutaja kõrva ehitust 

arvestades [ 34, 46]. 

Kõigil viiel tüübil kuularitel on nii öelda eritüübid. Kuularitele on leitud erinevaid eesmär-

ke ja seetõttu on nende kasutamisvõimalused laienenud. Üheks tüübiks võib lugeda müra 

summutavad kuularid [49]. Antud kuularitele on kapsli sisse paigaldatud mikrofon, mis 

analüüsib ümbritsevat keskkonnast tulenevaid helide sagedusi. Mürasummutus toimubki 

tänu mikrofonile, ümbritsevad sagedused neutraliseeritakse ehk kuulari kapsli sees luuakse 

samad sagedused. Müra summutavate kuularite eeliseks on puhas heli kvaliteet ja kasutaja 

ei pea heli üleliia valjult kuulama. Kuularite kõige vähem tuntumaks eritüübiks on luujuh-

tivusega kuularid. Luujuhtivusega kuularid astetakse kasutajale kõrva ette ehk kolju luu 

peale. Tänu luu heale heli juhtivusele levib helilaine mööda koljuluud otse keskkõrva jättes 

vahele väliskõrva ja kuulmekäigu (lisa B) [50]. 
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Eelnimetatud kuularid on eriliikidest kõige innovaatilisemad. Lisaks on viiele kuulari tüü-

bile olemas mikrofoniga kuularid, mida võib nimetada peakomplektiks. Antud tüüpi kuula-

ritel on mikrofoni eesmärgiks kõne edastamine. Mikrofon on tavaliselt monteeritud kas 

kuulari kapsli või siis kuulari juhtme külge. Mikrofoniga kuulareid kasutatakse palju kõne-

keskustes, et asendada telefoni toru tõstmist. Samuti kasutatakse peakomplekt tüüpi kuula-

reid ka mobiiltelefonidel, et saaks käed vabalt rääkida ja tagada privaatsus tänu kuularitele. 

Kuularite eritüüpe on palju, kuid veel on juhtmeta kuularid. Tavaliselt kasutatakse kuulari-

te ühendamiseks meediumimängijaga juhet, kuid on olemas kuularid, mis levivad õhu kadu 

erinevate signaalitüüpidega (WiFi ja bluetooth). 

3.7. Kuulmise kaitsmine   

Inimesed peavad kaitsma oma kuulmist, kas siis töökeskkonnas või vabaaja veetmisel, mis 

hõlmavad valju muusikat. Inimese kuulmiselundi kaitsmiseks tuleb mürarikkas keskkonnas 

proovida vähendada mürataset ja müraga kokkupuute aega. Kui see ei ole võimalik, tuleb 

kasutada kuulmiskaitsevahendeid, milleks on kõrvaklapid või -tropid. 

Kuulmiskaitse vahendina kasutatavad kõrvaklapid sarnanevad tüüp 1 kuularitele (joonis 

3.8).  

 
 

Joonis 3.8. Vasakul - muusika kuulamiseks kõrva ümbritsev kuular; paremal - kuulmiskaitseva-

hendina kasutatav kõrvaklapp [48, 51] 

Kuulmiskaitsevahendina kasutatavate kõrvaklappide ehitus on sarnane tüüp 1 kuularitele. 

Koosnevad kahest kapslist, mis on omavahel ühendatud peakaarega. Müra summutavad 

kõrvaklapid on tavaliselt ehitatud materjalist, mis neelaks heli ja on saadaval kolmes suu-

ruses: väikesed, keskmised ja suured. Kõrvaklappe ei saa müra summutamiseks kasutada 

igavesti, sest polsterdus vananeb ja mürasummutuse efekt kaob. Tootjad lisavad kõrvklap-

pidele optimaalse kasutusea. Kuulmise kaitsmiseks kasutatakse veel kõrvatroppe. Kõrva-
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tropid sarnanevad kõige rohkem tüüp 5 kuularitele. Kõrvatropid astetakse samamoodi 

kuulmekäigu sisse, mis summutab ümbritseva müra. Kõrvatropid valmistatakse tavaliselt 

silikoonist, kummist või vahtplastist [14]. 

Kuulmiskaitsevahenditel on kasutusel tehnoloogia, mis neutraliseerib ümbritsevad madalad 

sagedused. Tavalisi kuulmiskaitsevahendeid nimetatakse passiivseks ja madalaid sagedusi 

summutavaid aktiivseks. Aktiiv kuulmiskaitsevahendid on mõeldud kasutamiseks katkend-

liku või impulssmüraga keskkonnas, kus on tähtis, et oleks kuulda kõne ja hoiatavaid heli-

signaale hetkel, mil müra puudub [14]. 

Kuulmiskaitsevahendite mürasummutust iseloomustatakse järgmiste parameetrite järgi 

[14]: 

1) helisumbuvuse keskmine väärtus ehk ühearvuline näitaja – SNR (single number 

rating); 

2) kõrgsagedusliku, kesksagedusliku ja madalsagedusliku sumbuvus – H-M-L; 

3) oktaavriba sumbuvuse järgi – Mf (mean attenuation value). 

SNR märgistust kuulmiskaitsevahendi iseloomustamiseks kasutatakse üldise müra puhul, 

kui mürasagedusspektrit ei ole teada. Müra koosneb erinevatest sagedustest ja kuulmiskait-

sevahendi efektiivsemaks valimiseks saab kuulmiskaitsevahendeid valida sagedusliku 

sumbuvuse järgi. Kui mürasagedusspekter on teada, saab kuulmiskaitsevahendeid, lisaks 

sageduslikule sumbuvusele, valida oktaavriba kesksageduse järgi. Oktaavriba iseloomustab 

mürasagedusspektri jaotumist. Oktaavriba kesksagedusega määratakse müra sageduse va-

hemik (lisa A). Kuulmiskaitsevahendi iseloomustamiseks oktaavriba kesksageduse põhjal 

kasutatakse eeldatavat mürasumbuvust APVf (assumed protection value). Eeldatav müra 

sumbuvus leitakse keskmise müras sumbuvuse Mf (mean attenuation value) ja standard 

hälve sf (standard deviation) väärtuste vahest. Joonisel 3.9 on esitatud kuulmiskaitseva-

hendi 3M Peltor Optime III H540A iseloomustavad parameetrid. Kui müra sagedus jääb 

oktaavribasse, mille kesksagedus on 125 Hz, siis kuulmiskaitsevahendi müra sumbuvus on 

vähemalt 15,3 dB.  

Kuulmiskaitsevahendite müra sumbuvuse tähistatakse veel märgistusega NRR (noise 

reduction rating) [52]. SNR ja NRR-i vahe seisneb kuulmiskaitsevahendit kasutamise rii-

gist. Ameerika Ühendriikides on kasutusel NRR ja Euroopa Liidus kasutatakse märgistust 

SNR. Kahe kuulmiskaitsevahendi märgistuse müra sumbuvuse katsetamiseks on kasutatud 
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erinevat mõõtmisviisi. NRR-i puhul on katsed läbi viidud laboris, kuid SNR-i puhul on 

katsetamises kasutatud erinevaid vaatlusaluseid. NRR-i märgistuse juurde ei ole toodud 

eraldi välja müra sageduste sumbuvus, sest seda on arvestatud müra sumbuvuse keskmisel 

väärtusel. 

 
 

 

Freguenzy (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Mf (dB) 20,8 17,4 24,7 34,7 41,4 39,3 47,5 42,6 

sf (dB) 3,1 2,1 2,6 2,0 2,1 1,5 4,5 2,6 

APVf (dB) 17,7 15,3 22,1 32,7 39,3 37,8 43,0 40,0 

 SNR=35dB H=40dB, M=32dB, L=23dB   APVf=Mf-sf (dB) 

Joonis 3.9. Kõrvklapi 3M Peltor Optime III H540A parameetrid [47] 

 

Isikukaitsevahendite mürasummutust võib mõjutada erinevatel sagedustel nende ehitus. 

Kõrvaklappide mürasummutus võib mõjutada [14]: 

1) mass ja suurus; 

2) kasutaja võimalus erinevalt reguleerida, mis aitab kuulmiskaitsevahendi korrekt-

seks asetamiseks kõrvadele; 

3) peakaare tugevus ja pikkus, mis võib avaldada liiga vähest survet kõrva ümber ole-

vale alale; 

4) vastupidavus kõrgetele ja madalatele temperatuuridele. 

Kuulmiskaitsevahendi valimisel tuleb arvestada erinevaid parameetreid: töökeskkonna 

temperatuur, töötajatel prillide kasutamine, müratasemest ruumis ja nii edasi (joonis 3.10) 

[53]. Töökeskkonnas vastutab töötaja kuulmise eest tööandja. Tööandja peab teadustama 

töötajale, kui müratase ületab lubatud piirnormi. Tööandjal on mürataseme langetamiseks 

võimalik valida vaiksemad seadmed või töökeskkonnas teha vastavad parendused ja kui 



34 

see ei ole võimalik, peavad töötajad kasutama isikukaitsevahendeid. Seadmed, mis tekita-

vad kõrget mürataset tuleks asetada heliisoleerivasse kambrisse või tulenedes seadme eri-

pärast kasutada korpuseid, mis takistaks müra levikut. 

 

Joonis 3.10. Müra isikukaitsevahendite valimine [53] 

Töötajate müraga kokkupuute vähendamiseks võib teha mürarikkad tööprotsessid eraldi 

ruumides või asetada piisavalt kaugele teistest töölistest. Töökeskkonnas on võimalik mü-

rakaitseks kasutada akustilist ekraani. Akustiline ekraan asetatakse inimese ja müraallika 

vahele, kuid see toimib ainult koos heli neelava laega [14, 53]. Kuulmiskaitsevahendi va-

limisel tuleks jälgida, et ei toimuks müra liigset summutamist. Rusikareegel on, et müra ei 

summutata alla 70 dB(A), et oleks kuulda sireene ja alarme [54]. 

Inimeste vaba aja veetmise viisid hõlmavad kõrget mürataset. Teadlikumad inimesed on 

võtnud kasutusele kuulmiskaitsevahendid või vähendanud müras viibimise aega. Saksa-

maal koostatud uuringus [55] leiti, et 167-st vaatlusalusest 0,7 % kasutab diskoteegis või 

kontserdil kuulmiskaitsevahendeid. 26,4 % vaatlusalustest tegi pausi, et eemale saada val-

just mürast. Vaju muusika kuulamisel kuularitega on heli suunatud otse kuulmiselundile. 

Tavaliselt osa helist, mis väliskeskkonnast tuleb, peegeldub tagasi ja osa neeldub organis-

mis ning ainult väike osa sellest helist jõuab  kuulmiselundi kaudu aju kuulmiskeskusesse. 

Kuularitega muusikat kuulates tuleb jälgida, et helitugevus ei ole üleliia vali ja jälgida ae-

ga, kui kaua muusikat kuulatakse. Kuularitega muusikat kuulates tuleb mõelda lihtsale 
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reeglile või kasutada selleks ettenähtud seadmeid kuulmiselundi kaitsmiseks. Kuularitega 

muusika kuulamisel soovitatakse järgida 60/60 reeglit [56]: kuulata muusikat mitte valje-

mini kui 60 %-lisel tasemel seadme maksimaalsest väljund helirõhutasemest ja mitte 

kauem kui 60 minutit päevas. Kuularitega muusikat kuulates on esmatähtis valida kvali-

teetsed kuularid, mis summutavad keskkonnas tekkiva taustmüra, et vältida ebameeldivate 

helide kõrvaldamist puhtast helist seadme helirõhutaseme suurendamisega. Kuularitega 

muusika kõvasti kuulamisel ja kõrvale kahju vältimiseks on ehitatud helitugevuse regulaa-

tor. Peaaegu kõikide muusika esitamise seadetele, millel on kuulari väljund, saab lisada 

automaatse heli tugevuse piiraja. Heli valjuse piiraja lähtub samuti Euroopa Liidu direktii-

videst ja on mõeldud kaitsma kasutajat kõrge mürataseme eest. Uuematele ja kaasaegsama-

tele kaasaskantavate muusika esitamise seadetele on lisatud nupp või valik, mida kasutaja 

valides määrab pleieris maksimaalse ekvivalentse mürataseme piirnormi 89 dB(A), mis on 

kehtestatud Euroopa Kommitee poolt [57]. Nõue võeti vastu 2009 aastal ja Euroopa Kom-

mitee poolt on soovitav kuulata muusika viis tundi 89 dB(A) ekvivalentse mürataseme 

korral. Kasutajatele müratugevuse teadustamine tuleneb kohtu hagidest. Apple toodab eri-

nevaid seadmeid ja kõige populaarsemad on muusika esitamise seadeteks on pleier Ipod 

ning mobiiltelefon Iphone. 2006 aasta kaevati Apple kohtusse, et pleieri Ipod kasutamine 

on tekitanud kuulmise kahjustuse ja puudusid hoiatavad märgid valju muusika eest [58]. 

Apple võitis kohtuasja, kuid tänu hagile hakati täiustama meediumimängijaid ning lisati 

kasutajal võimalus piirata heli valjust. 
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4. UURIMISTÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 

Inimesed kasutavad järjest rohkem muusika kuulamiseks kuulareid [40]. Töökeskkonnas 

on probleemiks töötajad, kes kasutavad kuulmiskaitsevahendi asemel või all kuulareid. 

Mürarikkas töökeskkonnas kuularite kasutamiseks tuleb muusika heli valjus reguleerida 

valjemaks, kui ümbritsevas keskkonnas. Kuularite kasutamisel kuulmiskaitsevahendi all ei 

kuule tööline enam ümbritsevat müra, mis võib tekitada ohtlikke olukordi. Kõrvaarstid 

puutuvad üha enam kokku noortega, kellel esineb kuulmisläve langus. Noorte kuulmise 

langus võib olla tekkinud valju muusika kuulamisest kontsertidel või pleieriga, millega 

kasutatakse muusika kuulamiseks kuulareid ja heli valjus reguleeritakse pleieris maksi-

mumi lähedale [40]. Muusikat kuulatakse kuularitega päevas keskmiselt 1,2±1,5 tundi [42]. 

Mürast tingitud kuulmisläve langust ei tunnetata kohe ja mõju kuulmiselundile saab hinna-

ta alles 30…40 aasta pärast [3]. Kuulmiskahjustuse tekkimine tulevase tööjõu seas tekitab 

probleeme ka tööandjale. Töökeskkonnas vastutab tööandja töötaja eest. Töötaja kuulmis-

läve languse põhjust hakatakse kõigepealt otsima töökeskkonnast, kuid kuulmiselundile 

tehtud kahju võib olla tekitatud noorena valju muusika kuulamisest. Probleem võib tulene-

da inimeste vähesest teadlikkusest müra mõjust. Müraalase koolitusega noorte seas alustas 

Eesti Maaülikooli vilistlane Piret Kliimak, kes koostas müraergonoomikaalase koolituska-

va gümnaasiumi õpilastele. 

Uurimistöö eesmärgiks oli ehitada inimese sarnane uurimisstend, mis ärataks vaatlusalus-

tes huvi ja aitaks edendada müra alast teavitustööd. Uurimisstendiga peab saama mõõta 

kuularitest esitatava muusika mürataset ja katsetada erinevaid kuulmiskaitsevahendeid. 

Uurimistööga soovitakse tähelepanu pöörata kuularitega valju muusika kuulamise prob-

leemile.  

Antud eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised ülesanded: 

1. Kirjanduse analüüs ja taustainfo kogumine. 

2. Metoodika koostamine. 

3. Uurimisstendi ehitamine. 

4. Mõõtmiste läbiviimine. 

5. Mõõtmistulemuste analüüs. 

6. Laboratoorsete tööde koostamine. 

7. Kokkuvõtte tegemine. 
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5. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

5.1. Uurimisstendi ehitamine 

Kõrvklappide mürataseme mõõtmiseks oli vaja müramõõturit, millega oleks võimalik kuu-

larite mürataset mõõta. Kuularite mürataseme mõõtmiseks on vaja spetsiaalset müramõõtu-

rit või kohaldatud mõõturit, millega saab mõõta erinevat tüüpi kuulareid [59]. Autor on 

ehitanud kuularite mürataseme mõõtmiseks müramõõtur-mannekeeni lähtudes juhendist, 

mis on välja antud Oregoni tervise ja teaduse ülikooli poolt Jolene ehitamiseks. Jolene 

täpsus ei ole nii suur, kui kallitel müramõõtur-mannekeenidel, seetõttu sobib Jolene kõige 

paremini õppeeesmärgiks. Tulenevalt Jolene ehitusest puudub tal korrektne kõrvakanal. 

Samas inimese kõrvakanal võib võimendada teatuid sagedusi kuni 10 dB [11]. Kuulmekäi-

gu mõõtmetest oleneb millised sagedused võimenduvad heli resonantsi tõttu (joonis 1.1). 

Müramõõtur-mannekeeni ehitamisel kasutatud silikoonkõrvad sarnanevad väliselt päris 

kõrvale, kuid puudub korrektne kuulmekäigu läbimõõt ja pikkus (joonis 2.3). 

Müramõõtur-mannekeeni ehitamiseks kasutati plastmassist valmistatud mannkeeni pead 

54×32×38 cm, müramõõturit Velleman DVM173SD, silikoonist valmistatud inimese kõrva 

mudel ja erinevaid kinnitusvahendeid (joonis 5.1). Uurimisstendi ehitamiseks kulutati 

215  €. Uurimisstendis kasutatud mannekeeni pea maksumus oli 16,90 €, kahe silikoon-

kõrva mudeli hind 36,46 €, müramõõtur Velleman DVM137DS 156,11 € ja müramõõtur-

mannekeeni ehitamise jaoks kasutatud erinevad kinnitusvahendid (metall-lint, poldid, mut-

rid) maksid kokku 5 €. 

 
Joonis 5.1. Müramõõtur-mannekeen 
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Jolene ja teiste sarnaste müramõõturite valmistamiseks on kasutatud enamasti mannekeeni 

torsot, millel on lisaks peale ka rindkere ja kõhuosa. Autor ei näinud vajadust kasutada 

antud tüüpi mannkeeni, sest mannekeeni pea külge saab kinnitada kõik vajalikud osad.  

Müramõõturina on kasutatud Velleman DVM173SD. Müramõõtur Velleman DVM137SD 

on loger tüüpi, mõõteseadmel puudub ekraan ja tulemused salvestatakse reaalajas arvutisse 

või laetakse hiljem mõõteseadmest Sound Datalogger  programmi abil. Müramõõturi sea-

ded määratakse samuti arvutis programmi Sound Datalogger kaudu. Müramõõtur-

mannekeeni ehitamisel on kasutatud müramõõturit Velleman DVM173SD, sest see on väi-

ke ja andmed saadakse arvutisse ning on lihtsasti töödeldavad. Müramõõtur Velleman 

DVM173SD andmed on esitatud tabelis 5.1. 

Tabel 5.1. Müramõõtur Velleman DVM173SD andmed 

Parameeter Väärtus 

Müramõõturi täpsusklass Klass 2 

Ajakarakteristikud F ja S 

Sagedusfiltrid A ja C 

Mõõteseadme täpsus ± 1,4 dB 

Mõõtepiirkond 30…130 dB 

Mõõteseadme mälumaht 129920 väärtust 

Mõõteintervall 1 s…24 h 

Töötemperatuur 0…40 °C 

Mõõtmed 130×30×25 mm 

Mass 20 g 

Müramõõtur-mannekeeni ehitamisel tuli kõigepealt mannekeeni alla lõigata avaus, et saaks 

mannekeeni sisse installida vajalikud osad. Järgmiseks tuli mõõteseadme ehitamisel man-

nekeenipea külge monteerida silikoonkõrvad. Silikoonkõrvad on tellitud firmast Westone 

ja samasid silikoonkõrvasid kasutati Jolene ehitamisel. Westone firma silikoonkõrvu on 

kasutatud seetõttu, et kõrva taga on laiem silikoonist osa, kuhu on võimalik kinnitada mü-

ramõõturi andur ja tänu sellele ei ole andur otseselt vastu kuularit. Silikoonkõrvade paigal-

damiseks mannekeenipea külge tuli esmalt eemaldada plastmassist kõrvad, mis olid man-

nekeenil juba olemas. Mannekeenipea ei ole otse ja seega kõrvad ei olnud ühel kõrgusel 

ning silikoonkõrvade paigaldamisel tuli sellega arvestada. Silikoonist kõrvad olid natuke 

väiksemad, kui mannekeenipea küljes olevad ja kõrvade erinevusest tekkinud väike avaus 
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täideti silikooniga. Müramõõtur-mannkeeni ehitamisel on kasutatud ühte müramõõturit ja 

seetõttu on andur ainult vasakus kõrvas. Müramõõtur-mannekeeni ehitamisel on kasutatud 

ühte müramõõturit, sest müratase oleks mõlemas kõrvas peaaegu võrdne. Mürataset mõju-

taks stereo heli ja antud muutus muudaks ekvivalentset mürataset minimaalselt. Stereo 

heliga soovitakse saavutada ruumiline heli, mille tulemusena mängitakse teatuid helisid 

ainult ühest kuularist. Vasaku kõrva kaudu toimub kuulari mürataseme mõõtmine ja seetõt-

tu tuli antud kõrv fikseerida tugevalt. Vasak kõrv kinnitati seestpoolt metallist lindiga, mis 

kinnitati mannekeenipea külge kahe kruviga. Müramõõturi anduri paigaldamiseks sili-

koonkõrva tuli seda pikendada. Müramõõturi küljest ühendati lahti andur ja lisati piken-

duskaabel, mis joodeti püsiva ühenduse tagamiseks kinni. Pärast müramõõturi anduri pi-

kendamist hinnati müramõõturi tehnilist seisukorra kalibraatoriga TES-1356. Kontrollta-

semel 94 dB oli müramõõturi näit 1,5 dB tasemel 114 dB 2 dB võrra suurem. Anduri kind-

laks püsimiseks silikoonkõrvas kinnitati see silikooniga. Tulenevalt müramõõturi väikes-

test mõõtmetest paigaldati see mannekeeni sisse. Mõõtmised viiakse läbi koos arvutiga ja 

müramõõtur kasutab töötamiseks arvuti toidet. Müramõõtur kinnitati ühe kruviga manne-

keeni sisse. Müramõõtur-mannekeeni ehitamise käigust on esitatud joonised lisas D. 

5.2. Mürataseme mõõtmine 

5.2.1. Vaatlusalused 

Uurimisstendi rakendamise katsetamiseks on koostatud pilootuuring, 80 vaatlusalust. Kat-

ses osalenud vaatlusalused olid kolme erineva haridusasutuse tüübi õpilased. Vaatlusalus-

teks olid üliõpilased Eesti Maaülikoolist, kutsekeskkooli õpilased Viljandi Ühendatud Kut-

sekeskkoolist ja Eesti Maaülikooli loodusteaduste koolis osalenud Tartu- ja Võrumaa 

gümnaasiumi õpilased. Vaatlused on valitud mugavusvalimi alusel. Kõik vaatlusalused 

osalesid katses vabatahtlikult. Vaatlusaluste hulgas ei olnud ühtegi kuulmishaigusega diag-

noositud inimest. Kutsekeskkoolis oli üks õpilane, kes ei sobinud katsesse kuna oli kurt-

tumm ja suhtlemiseks kasutas viipekeelt. 

5.2.2. Mõõtmise protseduur 

Mõõtmise protseduuri paremaks mõistmiseks on esitatud plokk skeem mõõtmise käigust 

joonisel 5.2. 
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Klassiruum 

45…55 dB 

Vahendite 

valik 

Vaatlusaluse Autori 

Tulemuste  

salvestamine 

Muusikapala 

valik 

Heli valjuse 

reguleerimine 

Kuulari asetamine, 

müramõõturi seadistamine 

Visuaalne 

hinnang 

Tagasiside 

andmine 

Mõõtmine 30 s 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5.2. Mõõtmise protseduur 

Kõik uurimisstendiga läbiviidud katsed toimusid klassiruumis, kus ümbritsev müra oli mi-

nimaalne - õpilaste vaikne rääkimine omavahel 45…55 dB(A). Mõõtmise läbiviimiseks oli 

vaja kuulareid ja muusika esitamise seadet. Vaatlusalustel olid kaasas enda kasutatavad 

kuularid ning kuulasid enda poolt valitud muusikapala. Juhul, kui vaatlusalusel puudusid 

kuularid, siis oli neil võimalik kasutada troppkuulareid Samsung EHS48 ning protokolli 

märgiti kuuari tüüp, mida vaatlusalune tavaliselt kasutab. Kui vaatlusalusel puudus muusi-

ka esitamise seade, siis oli võimalik kasutada telefoni Iphone 5s-i, millesse olid lisatud 

autori poolt valitud muusikapalad, millest vaatlusalune valis sobiva. Järgnevalt tuli asetada 

kuularid müramõõtur-mannekeenile. Vaatlusalustel paluti reguleerida kuularitest tulev heli 

tasemele, millega nad igapäevaselt muusikat kuulavad. Autor asetas kõik kuularid uurimis-

stendile, et tagada kindlus korrektsest asetusest. Tulenevalt kuularite tüübist olenes, kas 

vaatlusalune pidi eelnevalt muusika valjuse paika seadma. Vaatlusalused, kes kasutasid 

tüüp 1 kuulareid, pidid heli valjuse paika seadma enne kuularite uurimisstendile asetamist. 

Kuna mõõtmine toimus uurimisstendil ainult vasaku kõrva kaudu, siis tüüp 4 ja 5 kuularite 

kasutajate puhul sai asetada ühe kuularit müramõõtur-mannekeeni kõrva ning teisest kuula-
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rist sai vaatlusalune reguleerida heli valjust. Kui muusikapala valjus oli reguleeritud ja 

kuularid olid asetatud korrektselt uurimisstendile, siis tuli seadistada müramõõtur. Müra-

mõõturi seadistamiseks ja mõõtetulemuste kuvamiseks tuli kasutada arvutis müramõõturi 

jaoks mõeldud programmi Sound Datalogger. Arvutiprogrammiga seadistati katse kestus, 

mõõteintervall ja müramõõturi sagedus- ning ajakarakteristikud. Katse kestuseks valiti 

30 s, mürataseme hetkeväärtus registreeriti mõõteintervalliga 1 s. Mõõtmisel kasutati A-

sageduskorrigeeringut ja ajakarakteristikut F (kiire). Kui eelvalmistused mõõtmiseks olid 

valmis, siis vaatlusalune pani muusikapala mängima ning autor alustas mõõtmisega. 

Mõõtmistulemuse väärtusi sai reaalajas jälgida arvutis jooksvalt graafikult ka vaatlusalune. 

Programm kuvab automaatselt mürataseme maksimaalse, minimaalse ja ekvivalentse väär-

tuse. Katse lõppedes toimus vaatlusaluse mõõtmistulemuse andmetetöötlus.  

Vaatlusaluse jaoks oli tähtis mürataseme ekvivalentne väärtus, mille põhjal arvutati, kui 

kaua vaatlusalune võiks mõõdetud mürataseme juures muusikat kuulata. Lubatav eksposit-

siooniaja arvutamiseks kasutatav valem tuleneb töötajale mõjuva müra päevase kokkupuu-

teaseme valemist. 

Töötajale mõjuva müra päevane kokkupuude leitakse valemist [22]: 

 

 Lex,To = LAeq,Te + 10 log(
Te

T0
), (5.1) 

kus Lex - töötajale mõjuva müra päevane kokkupuutetase.  

 LAeq,Te - ekvivalentne müratase ajavahemiku Te jooksul,  

 Te - töötaja müraväljas viibimise aeg tööpäeva kestel tundides,  

 T0 - tööpäeva pikkus - 8 h.  

 

Tulenevalt valmemist 5.1 saab mõõtmistulemuste põhjal arvutada ekspositsiooniaja kasu-

tades valemit 5.1 kujul: 

 
10

010
Lex LAeq

eLubT T


  , 
(5.2) 

kus Lex - 85 dB(A).  

 

Peale lubatava ekspositsiooniaja arvutamist selgitati tulemust vaatlusalusele – kaua ta 

võiks kuulata antud heli valjusega muusikat, ilma seejuures kuulmist kahjustamata. Ekspo-

sitsiooniaja võrdlemine toimus kaheksa tunnise tööpäeva jooksul lubatud piirväärtuse 
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85 dB(A) suhtes. Saadud mõõtmistulemuste väärtused salvestati edasiseks andmetöötlu-

seks. 

5.3. Mõõtmistulemuste analüüs ja -tulemusi mõjutavad tegurid  

Mõõtmistulemuste väärtusi võivad mõjutada erinevad tegurid, näiteks kuularite asetus kõr-

vas, kuulatav muusikastiil ja kuulari parameetrid. Kuularite asetamisest sõltuvad kõige 

enam tüübid 4 ja 5. Kuularite tüüpide 4 ja 5 puhul oleneb nii välise keskkonna summuta-

mine kui ka kuulmiselundile mõjuv müratase kuularite kuulme käiku asetamise sügavusest 

ja nurgast. Tüüp 1 kuularite puhul ei ole kasutajatel võimalik kuulareid erinevalt asetada, 

sest need ümbritsevad kõrva täielikult. Tüüpide 2 ja 3 puhul oleneb kuularite asetus kasuta-

ja harjumusest, sest antud tüüpi kuularid asetsevad kõrva peal ja kasutaja ise valib, kuidas 

need kõrva peal asetsevad. Kuulari tüüpe 2 ja 3 ei olnud võimalik uurida, sest ükski vaat-

lusalune ei kasutatud antud tüüpi kuulareid. Kuularite asetusest tuleneva mürataseme eri-

nevuse iseloomustamiseks genereeriti programmi Audacity abil valge müra (valgeks mü-

raks nimetatakse müra, milles on võrdsel hulgal kogu sagedusspekter, näiteks raadiost tu-

lenev sahin raadiojaama puudumisel) ja asetati troppkuularid Grundig GH220 (tüüp 5) 

müramõõtur-mannekeeni kõrva 15 korda. Kuna genereeritud heli oli ühtlase mürataseme-

ga, ilmnes kuularite asetamise mõju registreeritud ekvivalentsetest müratasemetest (joonis 

5.3). 

 
Joonis 5.3. Kuularite asetamisest (n=15) tulenev ekvivalentse mürataseme muutumine 

mõõtmistulemuste keskmise mürataseme 74,8 dB(A) suhtes 
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Jooniselt 5.3 on näidatud, kuidas muutus ekvivalentne müratase kuularite asetamisel kõrva. 

Mõõtmistulemuste standardhälve 1,2 dB näitab, et reeglina jääb kuularite asetamise mõju 

müramõõtur Velleman DVM173SD mõõtevea piiridesse, kuid erandjuhul võivad tulemu-

sed erineda kuni on 3,9 dB (vähima ja suurima tulemuse erinevus). 

Kuularite mürataset võib mõjutada kuulatav muusikastiil. Uurimaks mürataseme muutuse 

sõltuvust muusika žanrist, on läbiviidud katsed, kus on kasutatud erinevate muusikastiilide 

muusikapalasid. Kuularina kasutati Grundig GH220 troppkuulareid ja muusika esitamiseks 

kasutati telefoni Iphone 5s. Telefon Iphone 5s on valitud võimaluse poolest, mis lubab ka-

sutada valikut heli valjuse piiramist. Heli valjuse piiramiseks on kasutajal võimalus sisse 

lülitada nupp „ heli piirang“, mis vastab Euroopa Komisjoni nõuetele. Heli valjuse piiraja 

on seatud 89 dB(A) peale ning antud taseme juures on soovitatav kuulata viis tundi [59]. 

Töökeskkonnale kohaldatavate õigusaktide kohaselt võib müratasemega 85 dB(A) viibida 

kaheksa tundi ilma, et kahjustaks kuulmiselundit. Kasutajal on võimalus panna heli valje-

maks piirajast, kuid siis muutub heli valjuse näidik punaseks ja ilmub hoiatav tekst „vali 

heli“ (joonis 5.4).  

 
Joonis 5.4. Telefon Iphone 5s heli valjuse tasemed 

Telefoni heli valjuse näidik koosneb 16-nest tasemest ja piiraja on seatud üheksandale ta-

semele. Katsed on läbiviivud erinevate heli valjuste tasemete korral muusika esitamise 

seadmes: 

1) katse 1, heli valjus on 9-nda taseme peal (9 valget kasti); 

2) katse 2, heli valjus on 13-nda taseme peal (9 valget +1 kollane + 3 punast kasti); 

3) katse 3, heli valjus on maksimaalsel tasemel - 16 (9 valget +1 kollane + 6punast 

kasti). 
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Katses kasutati järgnevaid muusikapalasid: 

1) muusikapala 1: Astra - O Si nene ( Simon Hill Edit); 

2) muusikapla 2: Mr. Probz - Waves ; 

3) muusikapala 3: Winny Puhh - Meiecundimees üks Korsakov läks eile Lätti. 

Edaspidi uurimistöös kasutatakse muusikapalasid kui muusikapala 1, 2 ja 3. Katse kestu-

seks oli 30 s. Muusikapala 1 üks võib liigitada klubimuusika alla; muusikapala 2 on liigita-

tud kui hip-hop žanr, kuid laul sarnaneb ballaadile ja muusikapala 3 on punk laul.  

 

Joonis 5.5. Kolme muusikapala ekvivalentne, minimaalne ja maksimaalne müratase erinevatel heli 

valjuse tasemetel (MP – muusikapala) 

Jooniselt 5.5 on näha, et muusikapala 1 ja 3 müratase on sarnane erinevate heli valjuste 

korral. Heli taseme 9 juures on kasutatud muusika esitamise seadme poolt heli valjuse pii-

ramist ja jooniselt 5.5 selgub, et muusika esitamise seade on hoidnud ekvivalentse mürata-

set ületamast 90 dB(A). Kõige suurema ja väikseima ekvivalentse mürataseme vahe on 

15,8 dB(A). Heli valjuse taseme 16 korral oli muusikapala 1 ja muusikapala 2 maksimaal-

ne hetke müratase 115,2 dB(A). Tulemustest selgub, et tulenevalt muusikastiili erinevusest 

on muusikapala 2 ekvivalentne müratase igal heli valjuse tasemel väiksem. 
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Lisaks eelnevatele parameetritele mõjutab mürataset ka kuularite ehitus ja tehniline eripä-

ra. Kuularite iseloomustamiseks kasutatakse sagedusvahemikku, nimitakistust ja kuularite 

tundlikust. Sagedusvahemikuga näidatakse, mis sagedusi kuular võimaldab esitada. Sage-

dused jäävad tavaliselt vahemikku 16…20 000 Hz [60]. Kuularite maksimaalset mürataset 

mõjutab kuulari nimitakistus. Takistust väljendatakse oomides (Ω) ja kuularite puhul ise-

loomustab see kuularite elektrienergiatarvet. Nimitakistusest oleneb heli valjus. Mida väik-

sem takistus, seda lihtsam on pleieril seda võimendada. Nimitakistusest oleneb ka heli kva-

liteet. Suurema nimitakistusega kuularitel on heli selgem ja puhtam. Kaasaskantavatele 

pleieritele sobivad väiksema nimitakistusega kuularid ehk madalaoomilised, mis on kuni 

100 Ω . Kõrgeoomilised kuularid on kasutusel tavaliselt muusika stuudiotes, kus on vaja 

selget heli. Kõrgeoomilised kuularid võivad ulatuda kuni 600 Ω [45]. Kuularite tundlikku-

sega väljendatakse, kui palju on vaja elektrienergiat, et kuularist tuleks heli. Mida suurem 

on kuularite tundlikkus, seda valjemini saab heli kuularitest mängida, kuid see oleneb heli-

allika väljundvõimsusest ja kuulari nimitakistusest. Autor on koostanud katse, milles testiti 

nelja erineva kuularit erinevatel sagedustel. Katse eesmärgiks oli võrrelda erineva firma ja 

erineva tüübi kuularite mürataset sagedustel 200 Hz, 1000 Hz, 10 000 Hz ja kõik sagedu-

sed koos (joonis 5.6). Heliallikana kasutati arvutiprogrammi Audacity. Katses kasutati 

kolme erineva firma troppkuulareid ja ühte nööpkuularit (tabel 5.2). Katse kestuseks oli 

15 s. 

Tabel 5.2. Kuularite omadused 

Parameeter Grundig GH220 Prestigio Samsung EHS48 Apple EarPods 

Tüüp Tüüp 5 Tüüp 5 Tüüp 5 Tüüp 4 

Sagedusala 20…20 000 Hz - 18…28 000 Hz 5…21 000 Hz 

Tundlikkus 92± dB/mW - 90 dB/mW 109 dB/mW 

Nimitakistus 32 Ω - 36 Ω 23 Ω 

Kuulari Prestigio kohta andmed puuduvad ja antud kuularid olid kaasas e-lugeriga 

Prestigio PER5162. Joonisel 5.6 on esitatud katses kasutatud kuularite müratasemed erine-

vatel sagedustel.  

Ilmneb, et kuulari Prestigio müratase on kõikidel sagedustel suurim, välja arvatud sagedu-

sel 10 000 Hz. Sagedusel 200 Hz oli kuulari Prestigio ekvivalente müratase 91,0 dB(A) 

ning väikseim ekvivalentne müratase oli kuularil Samsung EHS48 47,6 dB(A). 
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Joonis 5.6. Kuularite ekvivalentsed müratasemed erinevatel sagedustel 

Järgnev katse viidi läbi 1000 Hz juures, mis sagedusel peaks inimene kuulma kõige pare-

mini [11]. 1000 Hz juures oli kõige kõrgem ekvivalentne müratase kuularil Prestigio 

97,0 dB(A), mis on üle 13 dB(A) rohkem kui järgneval kuularil Grundig GH220 

83,2 dB(A). Antud sageduse juures oli kõige väiksem ekvivalentne müratase kuularil 

Samsung EHS48 56,36 dB(A). 10 000 Hz juures oli kõige kõrgem ekvivalentne müratase 

kuularitel Apple EarPods 71,1 dB(A) ja kõige väiksem ekvivalentne müratase oli kuularil 

Samsung EHS48 42,3 dB(A). Järgmises katses mängiti kõiki sagedusi korraga ning tule-

mustest selgus, et ekvivalentne müratase sarnase 1000 Hz-le. Sellest saab järeldada, et kuu-

larite tootjad keskenduvad sagedustele, kus kuulevad kõige paremini inimesed. Kõikide 

sageduste juures oli kuularite ekvivalentne müratase ligikaudu 2 dB(A) väiksem, kui kuu-

laritel Apple EarPods oli see 2 dB(A) kõrgem. Kuulari Samsung EHS48 tulemust võis mõ-

jutada kuularite kasutusotsarve. Samsung EHS48 kuular oli kaasas mobiiltelefoniga ja on 

mõeldud kasutama käed vaba süsteemina ning muusika kuulamiseks. 
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6. UURIMISSTENDI MENETLUSKONTROLLI TULEMUSED 

6.1. Kuularite mürataseme pilootuuring 

Uurimisstendiga on läbi viidud 80 mõõtmist, uurimaks vaatlusaluste muusika kuulamise 

ekvivalentset mürataset. Katses osalenud vaatlusaluste keskmine vanus oli 19,8±4,2 aastat. 

Hetke müratase registreeriti intervalliga 1 s ja ühel vaatlusalusel mõõdeti 30 väärtust, mille 

põhjal tarkvara väljastas katse minimaalse, maksimaalse ja ekvivalentse mürataseme. Kõi-

gi vaatlusaluste mõõtmistulemusena saadi 2400 väärtust. Uurimistöö vaatlusaluste ekviva-

lentsed müratasemete põhjal arvutati vaatlusaluste ekspositsiooniajad vastavalt Eesti õi-

gusaktidest tuleneva müra piirnormi suhtes ja Euroopa Komisjoni nõudele.  

Mürataseme mõõtmisest selgus, et noored kuulavad muusikat valjusti. Mõõdetud mürata-

semete hetkeväärtused jäid vahemikku 43,1…113,5 dB(A) (joonis 6.1). Lisaks viitasid 

vaatlusalused klassiruumis puuduvale ümbritsev taustamürale, mille tõttu tavaliselt (Lom-

bard-i efekt, lk 20) tuleb suurendada heli valjust.  

 
Joonis 6.1. Mõõtmistulemuste mürataseme hetkeväärtuste (n 2400) jaotus 

Joonisel 6.1 on näha, et 62% kõikide mõõtmistulemuste müra hetkeväärtustest ületas 

85 dB(A) ja 50% mõõtmistulemuste väärtustest ületas 89 dB(A). Müratasemete maksi-

maalsed ja minimaalsed hetkeväärtused võivad sõltuda muusikapala liigist ja eripärast. 

Mürataseme paremaks iseloomustamiseks tuleb vaadata vaatlusaluste ekvivalentset müra-

taset (joonis 6.2). Vaatlusaluste ekvivalentne müratase jäi vahemikku 55,1…111,6 dB(A). 

Saadud tulemused on samas suurusjärgus Williamsi [43] uuringuga 2005 aastal. Williams 
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kasutas uuringu läbiviimiseks müramõõturit KEMAR ja katses osales 55 vaatlusalust. Kat-

ses osalenute ekvivalentsed müratasemed jäid vahemikku 73,7…110,2 dB(A) ja kõigi tu-

lemuste keskmine müratase oli 86,1 dB(A). 

 
Joonis 6.2. Ekvivalentsete müratasemete (n 80) jaotus 

Jooniselt 6.2 selgub, et pilootuuringu 2/3 vaatlusaluse ekvivalente müratase ületab 

85 dB(A). 51 % ehk 41 vaatlusaluse ekvivalentne müratase ületas 89 dB(A). Kui võrrelda 

saadud tulemusi ühe tööpäeva (8 tundi) lubatud müra piirnormiga Eesti õigusaktidest, siis 

ainult 27 vaatlusalusel jäi ekvivalentne müratase alla 85 dB(A). Arvestades aga, et Euroopa 

Komisjon on seadnud nõude, et muusika ekvivalentne müratase ei tohiks ületada 89 dB(A), 

siis alla piirnormi jäi 39 vaatlusaluse ekvivalentne müratase. Kõigi vaatlusaluste keskmine 

müratase oli 99,7 dB(A), mille puhul võiks antud valjusega muusikat kuulata lähtuvalt Ees-

ti õigusaktidest seatud kaheksa tunnise tööpäeva jooksul 16 minutit. Euroopa Komisjoni 

nõude järgi võiks keskmise mürataseme korral kuulata muusikat 26 minutit.  

Keskmised müratasemed haridusasutuse tüübi järgi on väga võrdsed. Pilootuuringu kesk-

mised müratasemed haridusasutuse tüübi järgi jagunesid:  

1) keskkooli õpilased 99,1 dB(A); 

2) kutsekeskkooli õpilased 98,1 dB(A); 

3) ülikooli õpilased 100,4 dB(A). 
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Ülikooli õpilaste seas on kõige kõrgem keskmine müratase, mis võib olla tingitud noorena 

tekkinud harjumusest kuulata muusikat üleliia valjult. Kõrge keskmine müratase võib vii-

data ka kuulmislangusele üliõpilaste seas. Üliõpilaste mõõtetulemusi võis mõjutada mees-

soost vaatlusaluste seas kohustuslik ajateenistus, kus nad puutuvad kokku pidevalt im-

pulssmüraga, plahvatused ja relval laskmine. Näiteks relv 5,56 mm automaat GALIL teki-

tab mürataset vahemikus 154…158 dB(A) ja 9 mm püstol 152…164 dB(A) [61]. Kõige 

kõrgema ekvivalentse müratasemega keskkooli õpilane eelistab kuulata rokk-muusikat 

ning vaatlusaluse arvates „ei saa seda tüüpi muusikat vaiksemalt kuulata“. Kutsekeskkoolis 

viitas üks vaatlusalune, et ta kuulaks muusikat veel valjemini, aga pleier ei võimalda seda. 

Ülikooli õpilaste seas täheldasid kaks vaatlusalust, et üritavad hoida kuulari mürataset ma-

dalana, et kuulda ümbritsevaid helisid. Antud kaks vaatlusalust viitasid just tänaval kõndi-

misele, et oleks kuulda sõiduvahendite lähenemist. Ülikoolis vastas üks vaatlusalune, et on 

iseseisvalt kodus katsetanud kuulariga kõrgete sageduste kuulmist. Vaatlusalune leidis, et 

tal esineb kuulmisläve langus, kuid korrektse tulemuse saamiseks peaks vaatlusalune soori-

tama audiomeetri testi. Vaatlusalune täheldas, et kuulmisläve langus võib olla tingitud noo-

remas eas pidevalt kuularite kasutamisest arvutiga mängides. 

Pilootuuringuga sarnane uuring on viidud läbi Florida ülikoolis, kus kasutati ka Jolene 

põhjal ehitatud müramõõtur-mannekeeni [62]. Uuring viidi läbi Florida ülikooli linnakus. 

Katses osales 138 vaatlusalust. Florida ülikkolis koostatud uuringus oli vaatlusaluste 

keskmine müratase 82 dB(A). Mõõtmistulemuste hetkeväärtused jäid vahemikku 

50…103 dB(A). Florida ülikooli vaatlusaluste keskmise mürataseme järgi võiks muusikat 

kuulata Eesti õigusaktide järgi 16 tundi ja Euroopa Komisjoni nõude kohaselt üle ühe öö-

päeva. Võrreldes Eesti Maaülikkoli ja Florida ülikooli, siis vaatlusalustel Eesti Maaülikoo-

list oli tunduvalt suurem keskmine müratase. Vaatlusalused Eesti Maaülikoolist võiksid 

muusikat kuulata ilma kuulmiselundit kahjustamata Eesti õigusaktide järgi 14 minutit ja 

Euroopa Komisjoni nõude kohaselt 22 minutit. 

Uurimistöö 80-nest vaatlusalusest kümme kuulab muusikat ekvivalentse müratasemega üle 

105 dB(A). Joonisel 6.3 on esitatud antud kümne vaatlusaluse maksimaalsed, minimaalsed 

ja ekvivalentsed müratasemed ning arvutatud ekspositsiooniajad. 



50 

 
Joonis 6.3. Kümne suurima ekvivalentse müratasemega vaatlusaluse mõõtmistulemused 

Eeltoodud 10 vaatlusaluse ekvivalentne müratase jäi vahemikku 105,3…111,6 dB(A). An-

tud vaatlusaluste maksimaalse mürataseme hetkeväärtused jäid vahemikku 

107,5…113,5 dB(A). 10 vaatlusaluse ekvivalentse mürataseme korral võiksid nad muusi-

kat kuulata Eestis töökeskkonnale kehtestatud õigusaktide kohaselt 1…4 minutit ja Euroo-

pa Komisjoni nõude kohaselt 2…7 minutit. 10 vaatlusaluse keskmine müratase oli 

107,7 dB(A). Keskmise mürataseme korral võiks muusikat kuulata Eesti õigusaktide koha-

selt kolm minutit ja Euroopa Komisjoni nõude kohaselt neli minutit. Tavaliselt on ühe 

muusikapala pikkuseks kolm kuni neli minutit ja 10 vaatlusaluse keskmise mürataseme 

korral võiks kuulata ainult ühe muusikapala, ilma et kahjustaks kuulmiselundit. 

Uurimistöö käigus selgus, et vaatlusaluste seas kasutatakse kõige enam tropp- ja nööpkuu-

lareid. Kõigist vaatlusalustest eelistab tüüp 5 kuulareid 45 vaatlusalust, mis teeb 56,3 %. 

Vaatlusalustest 22 kasutas tüüp 4 kuulareid, mis on kogu valimist 27,5 %. Kõigist katses 

osalenud 80-nest vaatlusalusest 13 kasutab tüüp 1 kuulareid. Tüüp 5 kuularid on natuke 

mugavamad kui tüüp 4 kuularid, sest tavaliselt on antud kuularitega kaasas erinevad kum-

mist otsikud, millest saab kasutaja valida endale välja kõige sobivama. Tüüp 5 kuularid on 

kasutajasõbralikumad, sest need asetatakse otse kuulme käiku ja kuulari otsakumm sum-

mutab mingil määral ümbritsevat keskkonnamüra, et kasutaja ei peaks heli üleliia valjuks 

panema. Vaatlusaluste kuularitevalik tulenes eelkõige muusika kuulamise seadmest. Vaat-

lusalused kasutasid kõige rohkem neid kuulareid, mis olid telefoni või pleieriga kaasas. 
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Tüüp 4 ja 5 kuularite eeliseks on nende kompaktsus, sest neid on kerge kaasas kanda ja ei 

võta palju ruumi. Uurimistöö käigus selgus, et kutsekeskkoolis õppivad õpilased eelistavad 

kasutada lisaks tüüp 5 kuularitel tüüp 1 kuulareid. Kutsekeskkoolis 24-st vaatlusalustest 

üheksa eelistavad kasutada tüüp 1 kuulareid. Tulemus võib olla tingitud, et vaatlusaluste 

seas oli infotehnoloogia õpilasi, kes kasutavad kuulareid arvutis igapäevaselt ja pidasid 

antu tüüpi kuulareid mugavamaks. 

Uurimistöö käigus uuriti vaatlusaluste käest, kui palju on nad eelnevalt mõelnud kuulatava 

muusika müratasemele. Ainult mõned üksikud vaatlusalused on mõelnud heli valjuse pea-

le. Vaatlusaluste käest küsiti lisaks kui palju nad jälgivad reguleeritavat helitaset. Peaaegu 

kõik vaatlusalused viitasid asjaolule, et muusika müratase peab ületama ümbritseva kesk-

konna oma, et nad saaksid ennast nii öelda „välja lülitada“. 

6.2. Isikukaitsevahendite mürasummutus 

Selgitamaks välja uurimisstendi kasutamise võimalikkust isikukaitsevahendite mürasum-

mutuse uurimiseks on läbiviidud katsed, kus tekitati valget müra. Lisaks isikukaitsevahen-

ditele uuriti muusika kuulamiseks mõeldud troppkuulari Grundig GH220 mürasummutust, 

kuid laboratoorse töö käigus seda ei kasutata. Katse läbiviimise protseduur on esitatud joo-

nistena lisas E.  

Tabel 6.1. Isikukaitsevahendite parameetrid [51] 

Para-

meeter 

3M Peltor 

Optime I 

H510A 

3M Peltor 

Optime III 

H540A 

3M UF-01-

000 

3M UF-01-

021 

3M EAR 

1310 

Grundig 

GH220 

    
 

 

Tüüp Kõrvaklapp Kõrvaklapp Kõrvatropp Kõrvatropp 
Võruga 

kõrvatropp 

Tropp-

kuular 

SNR 

(H/M/L) 

27  

(32, 25, 15) 

dB 

35 

(40, 32, 23) 

dB 

32 

(33, 28, 25) 

dB 

20 

(25, 17, 10) 

dB 

26 

(30, 22, 19) 

dB 
- 

25 

(30, 21,18) 

dB 

Kaitse 

tase 

87…98 

dB(A) 

95…110 

dB(A) 

94…105 

dB(A) 

83…93 

dB(A) 

87…98 

dB(A) 
- 
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Müraallikana kasutati kahte kõlarit, mis olid ühendatud võimendiga ja võimendi ühendatud 

arvutiga. Mõlema katse korral mõõdeti müraallikast tulevat mürataset uurimisstendi ja 

uurimisstendi lähedal paikneva müramõõturiga Velleman DVM137SD. Lisa müramõõturit 

kasutati, et vältida katse käigus valju müra tekkimist. Katses kasutatud isikukaitsevahendi-

te andmed on esitatud tabelis 6.1. 

Võruga kõrvatroppide puhul on antud kahed mürasummutuse parameetrid, mis tuleneb 

kahest võimalikust viisist antud isikukaitsevahendit kasutada (joonis 6.4) 

 
Joonis 6.4. Võruga kõrvatroppide kasutamise võimalused: A- võru lõua all; B- võru kaela peal [51] 

Tulenevalt müramõõtur-mannekeeni ehitamiseks kasutatud pea vormist tuleb jälgida 

kuulmiskaitsevahendi asetamist. Kuulmiskaitsevahendi asetamisel tuleb leida parim asetus 

ja võimalusel reguleerida kuulmiskaitsevahend vastavalt peakujule (joonis 6.5). 

 
Joonis 6.5. Peakujust tulenev iseärasus kõrvaklappide asetamisel müramõõtur-mannekeenile 

Jooniselt 6.5 on näha, et tulenevalt mannekeenipea vormist ei ole kõrvaklapid peaga ühtla-

ses kontaktis. Mannekeenipea on mõõtmetel väiksem, kui inimese oma ja seetõttu on kõr-

vaklappe ühendav peakaar liiga suur. Antud probleem võib kõrvaklappide puhul mõjutada 

A B 
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mürasummutuse tulemusi. Silikoonist kõrva mudel mahtus täpselt kõrvaklapi sisse ja 

kuulmiskaitsevahend toetus sellele tihedalt. Kuulmiskaitsevahenditena kasutatud kõrva-

troppide asetamisel müramõõtur-mannekeenile ilmnes sarnane probleem kui troppkuularite 

asetamisel (jaotis 5.3). Müramõõtur-mannekeenile kõrvatroppe asetades puudub (erinevalt 

enda kõrva asetamisest) tunnetus, kuidas need kõrvas asetsevad. Kõrvatroppide puhul võib 

mõjutada tulemusi ka valmistamiseks kasutatud materjal. Kõrvatroppide UF-01-000 val-

mistamiseks on kasutatud termoplastilist elastomeeri, mis sarnaneb vahtkummile ja kõrva-

troppide UF-01-021 valmistamiseks on kasutatud läbipaistvat kummi laadset materjali.  

Valge müra korral testiti vaatlusobjekte erinevatel kaugustel müraallikast. Valge müra kor-

ral mõõdeti mürataset 70, 190 ja 310 cm kauguselt. Saadud tulemused ja arvutatud müra 

sumbuvus on esitatud tabelis 5.4. Kuulmiskaitsevahendit 3M EAR 1310 katsetati kasutus-

viisil B (joonis 7.1). 

Tabel 6.2. Kuulmiskaitsevahendite mürasummutus valge müra korral erinevatel kaugustel 

Parameeter 

3M Peltor 

Optime I 

H510A 

3M Peltor 

Optime III 

H540A 

3M UF-

01-000 

3M UF-

01-021 

3M 

EAR 

1310 

Grundig 

GH220 

3
1
0

 c
m

 

Kuulmiskaitse-

vahendiga dB(A) 
58,4 63,9 64,6 64,3 64,3 67 

Ilma kuulmiskaitse-

vahendita dB(A) 
86,1 86,1 86,8 87 86,8 86,5 

Müra sumbuvus dB 27,7 22,2 22,2 22,7 22,5 19,5 

1
9
0

 c
m

 

Kuulmiskaitse-

vahendiga dB(A) 
60,8 62,4 65,5 66,7 68,4 69,4 

Ilma kuulmiskaitse-

vahendita dB(A) 
87,5 86,5 86,3 86,5 87,0 87,2 

Müra sumbuvus dB 26,7 24,1 20,8 19,8 18,6 17,8 

7
0

 c
m

 

Kuulmiskaitse-

vahendiga dB(A) 
67,2 67,9 69,1 70,8 66 71,7 

Ilma kuulmiskaitse-

vahendita dB(A) 
88,0 88,9 88,9 89,6 88,4 88,7 

Müra sumbuvus dB 20,8 21,0 19,8 18,8 22,4 17,0 

Selgus, et uurimisstendiga saab katsetada müra sumbuvust, kuid osade kuulmiskaitseva-

hendite müra sumbuvus ei vasta eeldatavale väärtusele (tabel 6.2). Kõige suurem erinevus 
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esines kuulmiskaitsevaheni 3M Peltor Optime III H540A väärtustes, mis võis tuleneda 

antud kuulmiskaitsevahendi sobimatusest müramõõtur-mannekeeni pea vormiga. Müraal-

lika kaugus mõjutas müra sumbuvust kõrvaklappides enam kui kõrvatroppides. Troppkuu-

larite Grundig GH220 müra sumbuvus jäi vahemikku 17,0…19,5 dB, mis on võrreldav 

kuulmiskaitsevahendina kasutatavate kõrvatroppidega. 

Eelnenud katse juures ilmnes, et lisa müramõõturi Velleman DVM137DS mõõtetulemused 

erinesid uurimiseni omast 10…12 dB. Välja selgitamaks, kas see võib olla põhjustatud 

lisamüramõõturi tehnilisest seisukorrast võrreldi uurimisstendi mõõtetulemusi nelja müra-

mõõturiga: TES-1350A, TES-1358 ja kaks müramõõturit Velleman DVM137DS. Müra-

mõõturite asetus on esitatud (joonisel D.3). Valget müra tekitav müraallikas asetati uuri-

misstendist 200 cm kaugusel ja mõõtmistulemused on esitatud tabelis 6.3.  

Tabel 6.3. Müramõõturite mürataseme väärtused 

Müramõõtur Mõõtetulemus dB(A) 

Uurimisstend 87,0 

TES-1350A 78,2 

TES-1358 77,2 

Velleman DVM137DS (I loger) 77,5 

Velleman DVM137DS (II loger) 75,8 

Katsest selgus, et erinevate müramõõturite mõõtetulemus jäi vahemikku 8,8…11,2 dB. 

Võrdlusmõõturite erinevused võivad olla põhjustatud nende asetusest ja kaugusest müraal-

likast. Uurimisstendi tulemusi võib mõjutada silikoonkõrv ja selle ebakorrektne kuulme-

käik. Mõõtetulemusi võis ka mõjutada ka müramõõtur-mannekeeni ehitus. Üheks võimali-

kuks põhjuseks võib olla mannkeeni väike mass, lisaks on mannekeen seest tühi - võima-

lik, et tekib resonants. Võimalikuks põhjuseks võib veel olla müramõõturi anduri piken-

damisel tehtud jootmiste kvaliteet. Kui võtta nelja müramõõturi aritmeetiline keskmine, 

siis uurimisstendi mõõtetulemus erineb 10 dB. Seega tuleb laboratoorse töö tegemisel jäl-

gida, et uurimisstendiga mõõdetud müratase ei ületaks 90 dB(A).  
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7. LABORATOORSED TÖÖD 

7.1. Laboratoorsete tööde koostamise põhimõtted 

Laboratoorsed tööd on koostatud üliõpilaste praktiliste oskuste ja erinevate mõõtmissead-

mete kasutamise oskuste arendamiseks. Laboratoorset tööd „Kuularite mürataseme mõõt-

mine ja lubatava ekspositsiooniaja arvutamine“ saab kasutada õppeainetes „Müra ja Vib-

ratsioon“, „Töökeskkond tööstuses“ ja „Töökeskkonnaohutus“. Laboratoorset tööd „Isiku-

kaitsevahendite valik“ sobiks kasutada õppeainetes „Müra ja Vibratsioon“ ja „Töökesk-

kond tööstuses“. Antud õppeainete õppejõududega hetkel veel vastavaid kokkuleppeid ei 

ole. Lisaks hakatakse uurimisstendi ja laboratoorset tööd „Kuularite mürataseme mõõtmine 

ja lubatava ekspositsiooniaja arvutamine“ kasutama Eesti Maaülikooli loodusteaduste koo-

lis. Laboratoorsete tööde eesmärgiks on omandatud teooria kinnitamist läbi reaalsete katse-

te ja selgitada probleeme kõrgest müratasemest, mis ümbritseb inimesi igapäevaelus. Li-

saks aitavad laboratoorsed tööd üliõpilastele paremini selgitada müra iseloomu ja sellest 

tulenevalt isikukaitsevahendite kasutamise tähtsust. Laboratoorsete tööde käigus tutvuvad 

üliõpilased uurimisstendi jaoks mõeldud arvutiprogrammiga. Laboratoorse töö tegemisel ei 

vaja üliõpilaste mõõtmiste läbiviimiseks eelnevat juhendamist, kuid üliõpilased peaksid 

olema osalenud loengus, kus räägitakse müra kahjulikust mõjust tervisele, et mõista pare-

mini saadud mõõtmistulemusi. Enne laboratoorse töö tegemist peavad üliõpilased lugema 

laboris olevat tööohutusjuhendit. Laboratoorsed tööd on ülesehitatud seitsmele punktile: 

töö eesmärk, kasutatavad vahendid, tööülesanded, töö teoreetiline osa, töö üldosa, töö 

praktiline osa ja küsimused. Töö teoreetilises osas on selgitatud laboratoorses töö juhendis 

kasutatavad mõisted ning määratlused ja töö üldosas on lahti seletatud probleemi. Labora-

toorse töö praktilises osas toimub katsete läbiviimine, tulemuste protokollimine ja analüüs. 

Uurimistöö käigus on koostatud kaks laborit „Mürataseme mõõtmine“ ja „Isikukaitseva-

hendite valik“. Mõlema laboratoorse töö läbiviimiseks tuleb kasutada antropomorfset (ini-

mesele sarnanevat) müra ja mürakaitsevahendite uurimisstendi. Laboratoorse töö  „Müra-

taseme mõõtmine“ tegemiseks peab olema üliõpilastel kaasas kuularid ja seade, kust saaks 

muusikat esitada. Antud laboratoorse käigus mõõdavad üliõpilased kuularitest tulenevat 

mürataset ja saadud tulemuste põhjal arvutavad lubatava ekspositsiooniaja. Lubatav ekspo-

sitsiooniaeg arvutatakse kahe seaduse kohaselt – Eesti õigusaktidest, kus on lubatud 

85 dB(A) ekvivalentse mürataseme korral kaheksa tunnise tööpäeva jooksul ja teisena ar-

vutatakse Euroopa komisjoni seadusest, kus on soovitav muusikat kuulata viis tundi 
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89 dB(A) ekvivalentse mürataseme korral. Saadud tulemused kajastavad üliõpilaste reaal-

seid tulemusi, mille põhjal nad saavad teha vastavaid korrektuure muusika kuulamises iga-

päevaselt. Teine laboratoorne töö „Isikukaitsevahendite valik“ peab üliõpilane kasutama 

katses erinevat tüüpi kuulmiskaitsevahendeid (kõrvatropid ja kõrvaklapid) ja uurimissten-

di.  

7.2. Laboratoorse töö „Kuularite mürataseme mõõtmine ja lubatava ekspositsiooni-

aja arvutamine“ menetluskontroll 

Laboratoorse töö „Mürataseme mõõtmine“ menetlus kontroll viidi läbi Eesti Maaülikooli 

üliõpilasega. Üliõpilasele anti laboratoorse töö koostamises juhend ja kasutatavad vahendid 

olid asetatud lauale. Üliõpilase täidetud tööleht on esitatud lisas E. 

Vaatlusalusel kulus laboratoorse töö tegemiseks üks tund, mille käigus sooritas ta neli 

mõõtmist. Neli mõõtmist viidi läbi, et näha, kui kaua kuluks aega kahel vaatlusalusel 

mõõtmiste tegemiseks. Vaatlusalune tutvus kõigepealt töö üldosaga ja töö teoreetilise osa-

ga, milleks kulus tal 15 minutit. Olles tutvunud töö teoreetilise ja üldosaga hakkas vaatlus-

alune lugema, kuidas läbi viia mõõtmise protseduur ning alustas seejärel mõõtmistega. 

Vaatlusalusel kulus muusika esitamise seadmest muusika pala valimiseks ning heli taseme 

reguleerimiseks ja kuularite asetamiseks müramõõtur-mannekeenile 2 min. Katse esimene 

osa, kus vaatlusalune pidi reguleerima muusika heli harjumuspärasele tasemele kulus koos 

mõõtmiseks ettenähtud kestusega (30 s) 2 min. Teise mõõtmise alustamiseks pidi vaatlus-

alune salvestama kõigepealt saadud tulemused ja märkima töölehel ettenähtud tabelisse 

(tabel G.1) ja selleks kulus 4,5 min. Teine mõõtmine läks vaatlusalusel rutem, kuna protse-

duur oli eelnevalt juba läbi tehtud ja kuular jäid peale esimest mõõtmist müramõõtur-

mannekeenile kõrva. Teise mõõtmise läbi viimiseks koos mõõtmiseks ettenähtud ajaga 

(30 s) kulus 1 min. Saadud tulemused pidi vaatlusalune kandma tabelisse ning arvutama 

lubatava ekspositsiooniaja kahe õigusakti alusel. Vaatlusalusel kulus arvutuste tegemiseks 

10,5 min. Vaatlusalusel kulus kokku 18 min kahe mõõtmise sooritamiseks. Vaatlusalune 

tegi pärast kahte mõõtmist kaks lisa mõõtmist, millega sooviti leida, kui kaua kulub aega 

mõõtmiste tegemiseks, kui protseduur on korra läbi tehtud. Kui mõõtmisi tehakse grupis, 

siis esimesel vaatlusalusel kulub tavaliselt mõõtmiste tegemiseks rohkem aega, sest järg-

nevad vaatlusalused näevad, kuidas protseduur toimub. Vaatlusalusel kulus järgneva kahe 

sarnase mõõtmise teostamiseks 9,5 min. Vaatlusalune sooritas teistkordsed mõõtmised 
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8,5 min kiiremini. Peale mõõtmiste sooritamist pidi vaatlusalune vastama küsimustele, 

milleks kulus 15 minutit. Kui vaatlusalune oleks sooritanud ainult ettenähtud mõõtmised, 

oleks tal labori täitmiseks kulunud 50 minutit. Kui arvestada, et laborit tehakse grupis, kus 

on neli inimest, siis saadud tulemuste põhjal peaks kuluma üks tund ja 15 minutit. 

Menetluskontrolli käigus ilmnesid laboratoorse töö juhendist puudused. Vaatlusalune juh-

tis tähelepanu puuduvatele märgistustele ja laboratoorse töö juhendi lõpus olevate küsi-

muste järjekorrale. Laboratoorse töö juhendis menetluskontrolli käigus viidatud problee-

mid on parandatud. 

7.3. Laboratoorse töö „Isikukaitsevahendite valik“ menetluskontroll 

Laboratoorse töö „Isikukaitsevahendite valik“ menetluskontroll viidi läbi Eesti Maaülikoo-

li üliõpilasega. Menetluskontrolli käigus pidi üliõpilane testima erinevate kuulmiskaitseva-

hendite mürasummutust erinevate sageduste korral. Üliõpilasele esitati laboratoorse töö 

juhend ja ta pidi täitma töölehe. Menetluskontrolli käigus üliõpilase poolt täidetud tööleht 

on esitatud lisas F. 

Üliõpilasel kulus laboratoorse töö tegemiseks üks tund ja 37 minutit. Menetluskontrolli 

käigus selgus, et katse läbiviimise aega ja laboratoorse töö läbiviimiseks kasutatavate 

kuulmiskaitsevahendite arvu tuli vähendada. Laboratoorse töö juhendis oli algselt märgitud 

katse kestuseks 45 s, milles 15 s hõlmas mürataseme mõõtmist, kui kuulmiskaitsevahendid 

olid asetatud müramõõtur-mannekeenile. Menetluskontrolli käigus selgus, et vajalikud 

väärtused on võimalik kätte saada ka lühema katse kestuse korral. Menetluskontrolli käigus 

leiti, et katse kestuseks sobib kõige paremini 25 s, millest 10 s mõõdetakse mürataset, kui 

kuulmiskaitsevahend on asetatud müramõõtur-mannekeenile. Menetluskontrollist ilmnes 

ka asjaolu, et nelja kuulmiskaitsevahendi katsetamisel oleks laboratoorse töö kestus üle 

kahe tunni.  

Üliõpilane viis läbi menetluskontrolli käigus kokku 22 mõõtmist. Laboratoorne töö koos-

neb kolmest osas ja peale esimese osa mõõtmisi muudeti katse kestuse pikkust ja jäeti välja 

laboratoorsest tööst kuulmiskaitsevahend 3M Peltor Optime III H540A. Üliõpilasel kulus 

töö kasutavate mõistete ja üldosa lugemiseks 8,5 min. Katse edasisest käigust selgus, et 

üliõpilane ei lugenud põhjalikult ja katse käigus vajas täiendavat lugemist ning pidi paluma 

laboratoorse töö juhendaja abi. Üliõpilane vastas töölehel kõigepealt kahele küsimusele, 
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Madal-, kesk- ja kõrg-

sagedused 

Mõõtmiste teostamine 

+ 

Tulemuste protokollimine 

Oktaavriba 

Mõõtmiste teostamine 

+ 

Tulemuste protokollimine 

Mõisted ja määratlused 

+ 

tööüldosa 

Töö praktiline osa 

Katse ettevalmistamine 

+ 

testkatse 

Valge müra 

Mõõtmiste teostamine 

+ 

Tulemuste protokollimine 

Küsimustele vastamine 

kus ta pidi selgitama mõõtmise protseduuri ja üles märkima kasutavate kuulmiskaitseva-

hendite parameetrid. Üliõpilasel kulus selleks 15 min. Järgnevalt alustas üliõpilane katse 

jaoks vajalike ettevalmistusega ja uurimisstendi seadistamisega, milleks kulus tal 7 min. 

Enne mõõtmiste alustamist viis üliõpilane läbi test katse, et selgitada müraallika valjuses. 

Testkatsel mõõdeti uurimisstendiga müratase 93 dB(A), mida praktilise osa tegemiseks 

vähendati müratasemeni 89 dB(A). Menetluskontrolli protseduuri paremaks mõistmiseks 

on koostatud joonis 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 7.1. Laboratoorse töö „Isikukaitsevahendite valik“ menetluskontrolli käik 

Esimeses osas tuli üliõpilasel uurida kuulmiskaitsevahendite müra summutust valge müra 

korral. Esimeses osas oli katse kestuseks 45 s ja kasutati veel kuulmiskaitsevahendit 3M 

Peltor Optime III H540A, siis kulus üliõpilasel kõikide mõõtmistulemuste saamiseks ja 

vajalike arvutuste tegemiseks 18 min. Üliõpilane viis läbi neli mõõtmist. Üliõpilasel kulus 

arvutuse ja tabeli täitmiseks 6 min ning ülejäänud katse läbiviimise aeg kulus mõõtmistu-

lemuste saamiseks ja kuulmiskaitsevahendi vahetamiseks müramõõtur-mannekeenile. La-

boratoorse töö teises osas pidi üliõpilane katsetama kuulmiskaitsevahendite müra summu-

tust madala-, kesk- ja kõrgsagedusel. Katse kestuseks oli määratud 25 s ja kuulmiskaitse-
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vahendit tuli müramõõtur-mannekeenil hoida 10 s. Testimiseks oli määratud kolm kuul-

miskaitsevahendit. Laboratoorse töö esimese osa ja teise osa vahele jäi paus 3,5 min, mis 

tulenes üliõpilase ebapiisavast laboratoorse tööjuhendi lugemisest. Laboratoorse töö teise 

osa jaoks kulus üliõpilasel 18,5 min. Laboratoorses töö teises osas viis üliõpilane läbi iga 

kuulmiskaitsevahendiga kolm mõõtmist, mis teeb kokku üheksa mõõtmist antud osas. Üli-

õpilasel kulus kõigi kolme kuulmiskaitsevahendi testimiseks antud sagedustel 

5,5…8,0 min. Üliõpilane muutus katsete läbiviimises osavamaks ja mõõtmistulemuste 

saamiseks koos kuulmiskaitsevahendite asetamise ning tulemuste üles märkimisega kulus 

1,5…4,0 min. Laboratoorse töö kolmandas osas mõõtis üliõpilane kuulmiskaitsevahendite 

müra summutust oktaavriba kesksageduste 250, 1000 ja 8000 Hz. Laboratoorse töö kol-

manda osa täitmiseks kulus üliõpilasel 18 min, mille käigus ta viis läbi üheksa mõõtmist. 

Üliõpilasel kulus iga kuulmiskaitsevahendi testimiseks 4,5…9,5 min. Üheksa minuti kulus 

üliõpilasel esimese mõõtmise korral, kuna ta pidi lugema täiendavalt laboratoorse töö ju-

hendit katse läbi viimiseks. Kuna katse käik oli üliõpilasel saanud selgemaks, siis mõõt-

mistulemuste saamiseks ja üles märkimiseks kulu 1,5…2 min. Laboratoorse töö kolmandas 

osas ei saanud üliõpilane teha vastavaid arvutusi tulenevalt laboratoorse töö juhendi puu-

dulikkusest. Peale katsete läbiviimist tuli üliõpilasel vastata seitsmele küsimusele, kuid 

tulenevalt laboratoorse töö juhendi puudulikkusest oli võimalik vasta ainult kuuele küsi-

musele, milleks kulus 11,5 min. 

Üliõpilane leidis, et laboratoorse töö juhendis tuleks selgitada paremini mõõtmise käiku ja 

seitsmes küsimus paremini sõnastada. Lisaks üliõpilane viitas laboratoorse töö juhendis 

mõnele üksikule kirjaveale. 

Menetluskontrollist selgus, et kuulmiskaitsevahendi tüübist ei olenenud isikukaitsevahendi 

asetamise aeg müramõõtur-mannekeenile. Menetluskontrolli käigus selgus ka, et tuleb jäl-

gida mõõtmise ajal lisa müra tekitamist (kolistamine). Laboratoorset tööd viiakse läbi gru-

pis ja seetõttu saab katse läbiviimise ülesandeid jagada, mis kiirendab laboratoorse töö 

täitmist. 
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KOKKUVÕTE 

Lähtuvalt magistritöö eesmärgist ja selle saavutamiseks püstitatud ülesannete lahendami-

sest on saadud järgmised tulemused: 

1. Varasemate uuringutega on tõestatud, et kuulmisläve langust võib põhjustada valju 

muusika kuulamine ja kuulareid peetakse üheks suurimaks kuulmiskahjustuste teki-

tajaks tulevase tööjõu hulgas. Muusikat kuulatakse valjult ja mitmeid tunde. Töö-

keskkonnas on probleemiks kuularite kasutamine isikukaitsevahendite asemel või 

nende all, mille tõttu on ohustatud töötaja kuulmine ja on oht sattuda õnnetusse. 

2. Kuularite mürataseme mõõtmiseks on vaja spetsiaalseid mõõteseadmeid, mis on 

kallid. Magistritöös ehitatud alternatiiv on tunduvalt odavam, kuid uurimisstendi 

mõõtetäpsus on väiksem, kui spetsiaalsetel müramõõturitel.  

3. Uurimistöös leidis kinnitust, et kuularite mürataset võivad mõjutada erinevad tegu-

rid, näiteks kuulari asetus kõrvas, kuulari tehnilised parameetrid ja muusikapala va-

lik. 

4. Uurimistöö tulemused on samas suurusjärgus teaduskirjandusest leitud väärtustega. 

Uurimistöö pilootuuringus osales 80 vaatlusalust, kelle ekvivalentsed müratasemed 

jäid vahemikku 55,1…111,6 dB(A). 51 % vaatlusaluse ekvivalentne müratase üle-

tas Euroopa komisjoni nõude 89 dB(A). Kõige kõrgem ekvivalentne müratase kor-

ral võiks Euroopa Komisjoni nõude järgi muusikat kuulata ainult 1,6 minutit.  

5. Katse käigus selgus, et vaatlusalused ei ole seni mõelnud valjust muusikast lähtuva-

le ohule. Igale vaatlusalusele arvutati lubatav ekspositsiooniaeg, mida vaatlusalused 

lubasid tulevikus arvestada. 

Uurimistöö tulemuste põhjal võib teha järgnevad soovitused: 

1. Inimestele, eriti aga tulevasele tööjõule, tuleb teha teavitustööd müra mõjust ja 

kuulmiskahjustuse ennetamisest. Teavitustööd peab läbi viima spetsialist, kes on 

saanud eelnevalt müra alase koolituse. Teavitustöö peab sisaldama kuularite müra-

taset, et juhtida noorte tähelepanu valju muusika kuulamise tagajärgedele. Teavitus-

tööd tuleb teha noortele alates põhikooli viiendast klassist, et ei tekiks halba harju-

must kuulata muusikalt valjult. 

2. Muusika seadme kasutamisel kuularitega muusika kuulamisel tuleb jälgida regulee-

ritud heli taset ning muusika kuulamise aega. Muusika esitamise seadetele ja kuula-

ritele tuleks tootjate poolselt koostada hoiatus sildid võimalikust mõjust kuulmis-
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elundile ja soovitused muusika kuulamise ajast ja soovituslikust heli tasemest. Kuu-

larite või muusika esitamise seadme karbil võiks olla 60/60 reegel. 

Ettepanekud edasiseks uurimistööks: 

1. Kuularitega valju muusika kuulamise probleemi täpsemate tulemuste välja selgita-

miseks tuleb viia läbi katsed spetsiaalse mõõteseadmega (KEMAR või HATS). 

Probleemi suuruse hindamiseks tuleb suurendada ja laiendada vaatlusaluste valimit, 

näiteks alates vanusest 13 eluaastat. 

2. Paljud inimesed ei ole teadlikud, kas neil on kuulmisläve langus ja täpsete mõõt-

mistulemuste saamiseks tuleks eelnevalt vaatlusaluseid kontrollida audiomeetriga, 

millega saab määrata katses osalemiseks sobivad vaatlusalused. 

3. Uurimistööd võiks jätkata bakalaureuse astme üliõpilane, kes võiks ehitada sarnase 

uurimisstendi, kuid mannekeeni seest ära täita erinevate ainetega (vatt, montaaži-

vaht). Mitme uurimisstendiga saab koostada uurimistöö, millega võrrelda manne-

keeni täitmise või täitmata jätmise mõju mõõtmistulemustele. 
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Lisa A. 1/3 ja 1/1 oktaavribade ulatused 

Tabel A.1. 1/1 Oktaavriba ja 1/3 oktaavriba kesksageduste vahemik [63] 

1/1 Oktaav-

riba kesk-

sagedus Hz 

1/3 Oktaavriba 

kesksagedus 

Hz 

Sagedus-

vahemik 

Hz 

1/1 Oktaav-

riba kesksa-

gedus Hz 

Oktaavriba 

kesksagedus 

Hz 

Sagedus-

vahemik Hz 

- 1,25 1,12…1,41 

125 

200 178…224 

2 

1,6 1,41…1,78 

250 224…282 

2 1,78…2,24 

315 282…355 
2,5 2,24…2,82 

4 

3,15 2,82…3,55 

250 

400 355…447 

4 3,55…4,47 500 447…562 

5 4,47…5,62 630 562…708 

6 

6,3 5,62…7,08 
500 

 

800 708…891 

8 7,08…8,91 1000 891…1120 

10 8,91…11,2 1250 1120…1410 

8 

12,5 11,2…14,1 
1000 

 

1600 1410…1780 

16 14,1…17,8 2000 1780…2240 

20 17,8…22,4 2500 2240…2820 

16 

25 22,4…28,2 
2000 

 

3150 2820…3550 

31,5 28,2…35,5 4000 3550…4470 

40 35,5…44,7 5000 4470…5620 

31,5 

50 44,7…56,2 
4000 

 

6300 5620…7080 

63 56,2…70,8 8000 7080…8910 

80 70,8…89,1 10 000 8910…11 200 

63 

100 89,1…112 

8000 

12 500 11 200…14 100 

125 112…141 16 000 14 100…17 800 

160 141…178 20 000 17 800...22 400 
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Lisa B. Luujuhtivusega kuular 

 
Joonis B.1. Luujuhtivusega kuular [51] 

  

Koljuluu 

Kuulmeluud 

Keskkõrv 

Tigu 

Kuulmisnärv 
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Lisa C. Müramõõtur-mannekeeni ehitamine 

Joonis C.1. Müramõõtur-mannekeeni ehitamine 

  



70 

Lisa D. Katse protseduur 

 
Joonis D.1. Müramõõtur-mannekeen ja lisa müramõõtur Velleman DVM137S 

 

 
Joonis D.2. Kahe müraallika kaugus müramõõtur-mannekeenist 

  

310 cm 

190 cm 

70 cm 
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Joonis D.3. Uurimisstendi võrdlemine teiste müramõõturiga katse protseduur 

  

Loger I 

Loger II 

TES-1358 

TES-1350A 
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Lisa E. Laboratoorne töö „Kuularite mürataseme mõõtmine ja lubatava eksposit-

siooniaja arvutamine“ menetluskontroll 

Lisa F. Laboratoorne töö „Isikukaitsevahendite valik“ menetluskontroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetluskontrolli aluseks olevad käsikirjas täidetud töölehed on lisatud ainult Tehnikains-

tituudis säilitatavas paberköitesse. 
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LABORATOORNE TÖÖ 1 
KUULARITE MÜRATASEME MÕÕTMINE JA LUBATAVA EKSPOSITSIOONIAJA 

ARVUTAMINE 

Töö eesmärk: Mõõta kuularite mürataset kasutades müramõõtur-mannekeeni ja saadud 

mõõtetulemuste põhjal arvutada lubatav ekspositsiooniaeg. 

Kasutatavad vahendid: Müramõõtur-mannekeen, kuularid, pleier, arvutiprogramm 

„Sound Datalogger“. 

 
Joonis 1. Müramõõtur-mannekeen 

Tööülesanded: 

1. Tutvuda laboratoorse töö juhendiga. 

2. Tutvuda müramõõtur-mannekeeniga. 

3. Müramõõtur-mannekeeni ühendamine arvutiga. 

4. Programmi „Sound Datalogger“ seadistamine. 

5. Mõõtmistulemuste protokollimine. 

6. Küsimustele ja kordamisküsimustele vastamine. 

7. Tööst kokkuvõtte tegemine 
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Tööohutus 

1. Uurimisstendi kasutamisel lähtuda „heaperemehelikkuse tavast“, mitte kasutada 

üleliigset jõudu ning kasutada uurimisstendi ainult ettenähtud moel. 

2. Enne laboratoorse töö alustamist tuleb saada luba iseseisva töö alustamiseks õppe-

jõult. 

Töö teoreetiline osa 

Mõisted ja määratlused 

Heliks nimetatakse mehaanilist võnkumist, mis levib elastses keskkonnas, gaasilises, vede-

las või tahkes aines, kuid ei levi vaakumis [1]. Inimese jaoks tähendab heli õhuvõnkumist, 

mida tajutakse inimkõrvaga. Muusikas nimetatakse heliks Eesti Keele seletava sõnaraama-

tu kohaselt akustilist nähtust, mida tekitab heliallika ühtlane perioodiline võnkumine. Eri-

nevalt mürast on helil teatava kindla kõrgusega toon. 

Müra - Eesti Vabariigi Rahvatervise seaduse määrusega number 42 on müra defineeritud, 

kui inimest häiriv või tema tervist ja heaolu kahjustav heli. Müra saab nimetada heli erilii-

giks. Müra mõistet võib inimeste jaoks teatud ajahetkel tõlgendada mitmeti. Inimesed, kes 

naudivad valjusid kontserte, ei pea tulenevat heli müraks, kuigi see on nende tervisele kah-

julik. Seega müra mõiste on teatud hetkedel subjektiivne. Müra on alati mingisugune heli, 

kuid iga heli ei ole müra. 

Heliintensiivsus ehk helitugevus on energiahulk, mis kaasneb helilaine levikuga ajaühiku 

jooksul läbi ühikpinna, mis on risti laine levimissuunaga. Heliintensiivsuse tähiseks on I ja 

mõõdetakse vattides ruutmeetri kohta [2].  

Helirõhk on rõhk, mis kaasneb helilaine levimisega õhu keskkonnas. Õhurõhu muutumine 

tulenevalt helilainete levikust on tingitud vahelduvatest õhu tihendustest ja hõrendustest. 

Sellega kaasneb õhurõhu erinemine atmosfääri rõhust ja seda erinevust nimetataksegi heli-

rõhuks [2, 3, 4]. Helirõhku väljendatakse paskalites (Pa). 

Helirõhu tase ehk müratase - kuna inimese kõrv tajub suurt helirõhkude vahekorda, siis 

kasutatakse helirõhu hindamiseks suhtelist mõõteskaalat ning ühikut detsibell (dB). Mõõte-

skaala on suhteline kuna vaadeldavat helirõhku võrreldakse helirõhu standardse nulltase-

mega ehk inimese kuuldeläve suhtes. Kuuldelävi on minimaalne helirõhk, mida noored 
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terved inimesed on sagedusel 1 kHz võimelised tajuma helina ja sellele vastab helirõhk 

20 µPa). Kuna mõni inimene võib olla võimeline tajuma ka standardsest nulltasemest väik-

semat helirõhku, võib valemi 1 põhjal helirõhu- ehk müratase olla ka negatiivne [3]. 

Müratase on helirõhu või heliintensiivsuse põhjal võimalik leida valemiga 1 [3]:  

 

                                      

(1) 

 

 

 

 

Edaspidi kasutatakse mõistet müratase sõltumata sellest, kas iseloomustav nähtus on sub-

jektiivselt häiriv (müra) või mitte (heli või muusika). 

Maksimaalne helirõhutase (Lmax) – mõõteperioodil suurim registreeritud hetkeväärtus. 

Minimaalne helirõhutase (Lmin) – mõõteperioodil vähim registreeritud hetkeväärtus. 

Ekvivalentne müratase on kindlal mõõteperioodil mõõdetud mürataseme energeetiline 

ekvivalent ehk muutuva müratasemega sama akustilist energiat omav püsiv (mittemuutuv) 

müratase [5].  

Lubatav ekspositsiooniaeg - on ajavahemik, mil inimene võib viibid müras, ilma et kah-

justaks kuulmiselundit.  

Vali muusika või müra -  müratase üle 85 dB(A). 

Pleier on seade, mis on mõeldud heli- või videosalvestise esitamiseks. 

Uurimisstendi mõistena kasutatakse juhendis valmistatud müramõõtur-mannkeeni koos 

vajaliku programmiga Sound Datalogger. 

 

 
L 10 log (

I

I0
)  10 log (

p

p0
)
2

 20 log(
p

p0
),  

kus L - helirõhutase (dB); 

 p - helirõhk (Pa); 

 p0 - helirõhu standardne nulltase (20μPa); 

 I - heli intensiivsus (W/m
2
); 

 I0 - heli intensiivsuse standardne nulltase 10
-12

 W/m
2
. 
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Töö üldosa 

Kuulmisega on võime tajuda helisid, eristada helilaineid nende amplituudi ja sageduste 

alusel ning määrata heliallika asukoht ja liikumine ümbritsevas keskkonnas [1]. Müra põh-

justab inimeste igapäevaelus probleeme, kas töökeskkonnas või vabaajaveetmise viisides. 

Eesti vaegkuuljate liit on välja toonud, et Eestis tekib vähemalt 15 %-l noortel püsiv kuul-

miskahjustus enne täisealiseks saamist [6]. Kuulmise kahjustuse tekkimist noorte seas 

seostatakse liiga valju muusika kuulamisega. Üheks kuulmiskahjustuse tekkimise põhju-

seks loetakse liiga valju muusika kuulamist kuularitega. Aastatel 2004…2007 müüdi Eu-

roopa Liidus 184…246 miljonit kaasaskantavat seadet, millega on võimalik kuulata muu-

sikat [7]. Inglismaal kuulavad 110-st vaatlusalusest 72 muusikat müratasemega üle 

85 dB(A) [8]. Kuulmisläve langus põhjustab inimeste toimetulekut töökeskkonnas ja iga-

päevaelus. Kuulmisläve langemise tõttu ei kuule inimene enam teiste inimeste kõnet, mis 

tekitab sotsiaalset isoleeritust. Kuulmisläve langemise tulemusena tekib inimestel oht sat-

tuda õnnetustesse, sest ei kuulda lähenevat ohtu. Inimese elule on ohtlik ka kuularitega 

liiga valju muusika kuulamine, mille tulemusena ei kuulda ümbritsevat müra. Viimaste 

aastate jooksul on juhtunud õnnetusi, kus inimene on saanud surma kuularitega liiga valju 

muusika kuulamise pärast, sest ei kuulda ümbritsevat liiklust [8, 9, 10].  

Töökeskkonnas on probleemiks töötajad, kes kasutavad kuulmiskaitsevahendi asemel või 

nende all kuulareid. Mürarikkas töökeskkonnas kuularite kasutamisel tuleb muusika heli 

valjus reguleerida kõvemaks, kui ümbritsevas keskkonnas. Kuularite kasutamisel kuulmis-

kaitsevahendi all ei kuule tööline enam ümbritsevat müra, mis võib tekitada ohtlikke olu-

kordi. 

Helirõhu standardse nulltaseme juures tekkivat heli, mida inimene hakkab tajuma, nimeta-

takse kuuldeläveks ja sellele vastab müratase 0 dB, sest lähtuvalt valemist 1 – 

10 log(
I0

I0
) 1 10

0
 kuna log

a
b  x   b  ax. Inimese kuulmisvahemiku ülemist piiri nimeta-

takse valuläveks, mille korral tekib kõrvas valu tunne. Valulävi suurim helirõhk, mida ini-

mene tunneb on 200 Pa ja sellele vastab müratase 140 dB [1]. Antud helirõhu tase on ini-

mese kuulmise kahjulik ja tekitab pöördumatuid kahjustusi. Kõige paremini kuulevad ini-

mesed vahemikus 1000…5000 Hz [1]. Mitme heliallika tekitatud mürataseme arvutamisel 

tuleb tehteid teha heliintensiivsustega, kuna heliintensiivsus on põhjus ja helirõhk tagajärg. 

Seega ei saa heliallikate poolt tekitatud müratasemeid lihtsalt kokku liita. Näiteks on kahe 

kuulmislävele vastavat mürataset tekitava seadme müratase 0 dB + 0 dB = 3 dB, 
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.kuna  L 10 log (
I

I0
)  ja eespool toodud tõendusest  0 dB 10  log (

I0

I0
) , siis 

0 dB + 0 dB     log (
I0 I0

I0
)  ehk 10 log (

2I0

I0
) 10 log(2) 10 0,3 3 dB. 

Õigusaktidega on määratletud müra piirnormid, kui kaua võib inimene viibida mürarikkas 

keskkonnas, ilma et kahjustaks kuulmiselundit. Töötaja tööpäevane müra lubatav eksposit-

siooniaeg tuleb arvutada mürataseme ekvivalentse väärtuse järgi. Tabelis 1 on toodud eri 

müratasemetele vastav müras viibimise maksimaalne lubatud aeg. Töökeskkonnas vastutab 

füüsikaliste ohutegurite eest tööandja ja ta peab võimaldama töötajale kuulmiskaitsevahen-

di kasutamist, kui müratase ületab 80 dB(A) ning nõudma töötajalt kuulmiskaitsevahendi 

kasutamist, kui müratase on või ületab 85 dB(A) [11]. 

Tabel 1. Maksimaalne lubatav müratsoonis viibimise aeg [12] 

Müratase dB(A) Lubatav ekspositsiooniaeg h 

85 8 

88 4 

91 2 

94 1 

97 0,5 

100 0,25 

103 0,2 

106 0,05 

109 0,025 

Lubatava ekspositsiooni aja arvutamiseks on vaja teada ekvivalentset mürataset. Lubatav 

ekspositsiooniaja arvutamiseks kasutatav valem tuleneb töötajale mõjuva müra päevase 

kokkupuuteaseme valemist. Töötajale mõjuva müra päevane kokkupuude leitakse valemist 

[11]: 

   

(2) 

 

 

 

 

 

Tulenevalt valemist 2 saab katse tulemuste põhjal arvutada töökeskkonnas lubatava ekspo-

sitsiooniaja kasutades valemit 1 kujul: 

 Lex,To = LAeq,Te + 10 log(
Te

T0
), 

kus Lex - töötajale mõjuva müra päevane kokkupuutetase. 

 LAeq,Te - ekvivalentne müratase ajavahemiku Te jooksul, 

 Te - töötaja müraväljas viibimise aeg (tundides), 

 T0 - tööpäeva pikkus - 8 h. 
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 (3) 

 

 

Aastal 2009 võttis Euroopa Komisjon vastu nõude, mis seab muusika esitamise seadmel 

maksimaalse ekvivalentse mürataseme piirnormi 89 dB(A). Euroopa Komisjon soovitav 

antud ekvivalentse mürataseme korral kuulata muusikat viis tundi [13]. Seega tuleb Euroo-

pa Komisjoni soovitust arvestavas arvutuskäigus muuta valemis 3 tegurite Lex ja T0 väärtusi 

vastavalt 89 dB(A) ja 5h. 

Müra mõõtmiseks kasutatakse müramõõturit. Mürataseme mõõtmisel mõõdetakse helirõh-

ku ja mürataseme kuvamiseks detsibellides kasutatakse erinevaid logaritmilisi skaalasid 

(sageduskorrektsioone). A-korrektsiooni, mis vastab inimese kõrva tundlikkusele madala-

tel helirõhutasemetel [3]. Müramõõturi C-korrektsiooni kasutatakse, kui mõõdetakse kõr-

geid helirõhutasemeid [7]. Mõõtmistulemuste paremaks jälgimiseks on müramõõturid va-

rustatud ajakarakteristikutega. Ajakarakteristik jaguneb peamiselt kaheks kiire F (fast) ja 

aeglane S (slow). Aeglase ajakarakteristiku puhul mõõdetakse mürataseme muutused 1 s 

jooksul ja korrigeeritakse ning kuvatakse püsiv näit. Kiire ajakarakteristiku puhul on 

mõõtmise intervall 1/8 s ja mürataseme näit muutub tihedamalt ning näitab paremini müra 

iseloomu [14]. 

Kõrge müratasemega võivad inimesed kokku puutuda muusikat kuulates. Üheks levinu-

maks muusika kuulamise vahendiks on kuularid. Kuularid jagunevad ehituslikult omadus-

telt ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization 

Sector) standardi ITU-T 1993 alusel viite rühma (tabel 2). Kuularite rühmad jagunevad 

veel kaheks, kinnised ja avatud kõrvaklapid. Kuularite jagunemine avatud ja suletud tüü-

biks määrab seadmete heli sageduste levimise kuularite sisse ja välja. Avatud tüüpi kuula-

ritel on kapsli tagumisel küljel avaused, mis on mõeldud heli sageduste reguleerimiseks, 

eriti madalate sageduste jaoks. Suletud tüüpi kuularitel puuduvad kapslis avaused ja on 

mõeldud summutama ümbritsevaid helisid [15, 16]. 

 

 

 

 

 
10

010
Lex LAeq

eLubT T


  , 

kus Lex - 85 dB(A). 
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Tabel 2. Kuularite liigitus [16, 17, 18, 19] 

Para-

meeter 

Kõrva ümbrit-

sev kuular 

(circum-aural) 

Kõrva pealne 

kuular 

(supraaural) 

Kuulmekäigu 

pealne kuular 

(supra-concha) 

Kuulmekäigu sisene kuular 

Nööp-

kuularid 

(intra-

concha) 

Tropp-kuularid 

(insert) 

Kuulari 

asetus 
     

    
 

Kapsli 

ehitus 

Avatud ja 

suletud 

Avatud ja su-

letud 
Ainult avatud 

Avatud ja 

suletud 

Avatud ja sule-

tud 

Müra-

summutus 
Väga hea Hea Väga halb Halb Väga hea 

Kuularitest tuleva mürataseme mõõtmiseks ei saa kasutada tavalist müramõõturit ja selleks 

on vaja spetsiaalset müramõõtur-mannekeeni või kõrva simulaatorit. Kuularite mürataseme 

mõõtmise meetodi kohta on standard ISO 11904 osa 1 ja 2 [20]. Standardiga on määratle-

tud kõrva lähedal asuva müraallika mürataseme mõõtmine. 

Töö praktiline osa 

Tuleb tutvuda uurimisstendiga ning mõõtmise läbiviimiseks vajaliku programmiga ja saa-

dud väärtuste korral teha vastavad arvutused. 

Uurimisstend 

Kuulari mürataseme mõõtmiseks tuleb kasutada uurimisstendi müramõõtur-mannekeen. 

Uurimisstendi ehitamiseks kasutati plastmassist valmistatud mannkeeni pead, müramõõtu-

rit Velleman DVM173SD, silikoonist valmistatud inimese kõrva mudelit ja erinevaid kin-

nitusvahendeid. Müramõõturina kasutatud Velleman DVM173SD on loger tüüpi, mõõte-

seadmel puudub displei ja tulemused salvestatakse reaalajas arvutisse või laetakse hiljem 

mõõteseadmest vastava programmi abil. Müramõõturi seaded määratakse arvutis prog-

rammi Sound Dataloger abil. Müramõõtur Velleman DVM173SD andmed on esitatud ta-

belis 3. 
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Tabel 3. Müramõõtur Velleman DVM173SD andmed 

Parameeter Väärtus 

Müramõõturi täpsusklass Klass 2 

Ajakarakteristikud F ja S 

Sagedusfiltrid A ja C 

Mõõteseadme täpsus ± 1,4 dB 

Mõõtepiirkond 30…130 dB 

Mõõteseadme mälumaht 129920 väärtust 

Mõõteintervall 1 s…24 h 

Töötemperatuur 0…40 °C 

Mõõtmed 130×30×25 mm 

Mass 20 g 

Mürataseme mõõtmine 

Kuulari mürataset mõõdetakse kahel viisil. Vaatlusalune reguleerib heli taseme nagu ta 

tavaliselt kuulaks ja teisel korral reguleerib vaatlusalune muusika esitamise seadmel heli 

valjuse maksimaalsele tasemele. 

Kuulari mürataseme mõõtmiseks tuleb ühendada kõigepealt uurimisstend USB ühenduse 

abil arvutiga. Järgnevalt tuleb arvutis avada programm „Sound Datalogger“. Mõõtmise 

alustamiseks tuleb programmis vajutada ikoonile Datalogger Setup“, kus seadistakse 

mõõtmiseks vajaminevad müramõõtur-mannekeeni seaded (joonis 3). Vajutades ikooni 

avaneb uus aken, kus on müramõõturi seaded (joonis 2). Antud akna kaudu saab veenduda, 

kas müramõõtur on ühenduses arvutiga. Kui müramõõtur on arvutiga ühenduses, seisab 

akna üleval vasakus ääres kiri Connected. Mürataseme mõõtmine toimub 30 s jooksul ja 

mõõtmise intervalliks kasutatakse 1 s, seega saadakse 30 mõõteväärtust. Mõõtmise inter-

vall määratakse lahtris Sampling Rate. Katse kestus määratakse lahtris Sampling Points. 

Mõõtmisperioodi jooksul on vaja mõõta mürataseme ekvivalentne, maksimaalne ja mini-

maalne väärtus. Müramõõturi seadistamisel tuleb selle jaoks valida paremalt poolt tulbast 

valik NORMAL. Kuna müramõõtur võimaldab salvestada tulemusi mällu, siis tuleb seadis-

ta müramõõtur, et tulemusi näidataks reaalajas. Mõõtmistulemuste reaalajas saamiseks 

tuleb paremalt tulbast valida REAL TIME. Müramõõtur-mannekeenil tuleb valida A – 

sageduskorrikeering. Ajakarakterisikuks tuleb valida kiire F (fast). Kui uurimisstend on 

katse jaoks seadistatud, siis tuleb vajutada akna alt Setup, kuid seda nuppu ei tohi enne 

vajutada, kui müramõõtur-mannekeenil on korrektselt asetatud kuularid. Nuppu Setup va-

jutades hakkab müramõõtur automaatselt mõõtma mürataset. 
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Joonis 2. Sound Datalogger seadistamine 

Enne mürataseme mõõtmist tuleb müramõõtur-mannekeenile asetada kuularid. Kuularite 

müratase tuleb eelnevalt kasutaja poolt ise kuulates paika seada. Müramõõtur asub uuri-

misstendil vasakus kõrvas, seega on tähtis, et kuular asetseks korrektselt vasakus kõrvas. 

Mõõtmistulemuse jooksul väärtuste arvu saab jälgida lahtrist DataNo, mida saab kasutada 

aja lugemiseks (joonis 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Arvutiprogrammi Sound Datalogger väljastatavad tulemused ja ikoon Datalogger Setup 

Mõõtmistulemuse väärtused jooksevad programmis Data Soundlogger reaalajas ja katse 

läbiviija saab seda jälgida (joonis 4). Programm väljastab automaatselt mõõteperioodi mi-

nimaalse, maksimaalse ja ekvivalentse mürataseme (joonis 3). 
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Joonis 4. Mõõtmistulemuse väärtused graafikuna reaalajas 

Minimaalne mürataseme väärtus on esitatud lahtris Sound MIN, maksimaalne müratase on 

esitatud lahtris Sound MAX ja ekvivalentne (LAeq) müratase on esitatud lahtris Sound AVG 

(joonis 3). Mõõtmistulemuste salvestamiseks tuleb programmis vajutada ikooni Save (joo-

nis 5). Programm salvestab automaatsel tulemused kahes faili formaadis: excel (xls) ja 

Sound Datalogger (sound). Järgmise mõõtmise alustamiseks ei ole vaja müramõõturit 

uuesti seadistada ja mõõtmise alustamiseks tuleb vajutada programmis ikooni Data 

Download (joonis 5). Peale ikooni vajutamist seab programm müramõõturi valmis ning 

tekib väike aken, kus uue mõõtmise alustamiseks tuleb vajutada Download (joonis 5). 

Avanenud akna kaudu saab kontrollida, kas müramõõtur on ikka arvutiga ühenduses. 

Selleks peab akna üleval vasakus ääres asetsema kiri Connected. 

 

Joonis 5. Arvutiprogrammi Sound Datalogger ikoonid Save ja Data Download. 
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Tulemuste vormistamine 

Saadud müratasemed märkida tabelisse 4. Mõõtmistulemustest saadud ekvivalentse müra-

taseme abil arvutada müras lubatud viibimise aeg ehk lubatav ekspositsiooniaeg. Tabelis 4 

jagunevad vaatlusaluse mõõtetulemused kaheks: 

1) 1a – vaatlusaluse reguleeritud heli tase tavaliselt muusikat kuulates; 

2) 1b – vaatlusaluse reguleeritud maksimaalne heli tase muusika esitamise seadmes. 

Tabel 4. Mõõtmistulemuste väärtused ja lubatav ekspositsiooniaeg 

Parameeter 
Vaatlusalused / Mõõtmised 

1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 

LAMin, dB(A)         

LAMax, dB(A)         

LAeq, dB(A)         

Te85dB (h/min/s)         

Te89dB (h/min/s         

Lubatav ekspositsiooniaeg arvutatakse valemi 3 põhjal kahel viisil, kui müra kokkupuute-

tase on 85 dB(A) kaheksatunnise tööpäeva jooksul ja kui inimese müra kokkupuutetase on 

89 dB(A) viie tunni jooksul. Lubatava ekspositsiooniaja ühik tuleb valida labori tegijal, 

sest tulenevalt kõrgest ekvivalentsest müratasemest võib tundides saadud tulemus olla liialt 

väike ja paremini mõistmaks saadud tulemust esitada minutites või isegi sekundites. 

Küsimused 

1. Mille poolest erineb heli mürast inimese seisukohalt? 

2. Mitu tundi on lubatud töötada ilma kuulmiskaitsevahenditeta müratasemega 

85 dB(A) ? 

3. Milline seos on mürataseme ja selles müratasemes lubatud viibimise aja vahel (ta-

bel 1)? 

4. Kui suur müratase on töökeskkonnas lubatud kui tööpäev kestab 4, 8 või 12 h? 
8

,lub 85 10 log( )EX To
L      

5. Kui palju on 85 + 85 dB(A)? 

6. Mis oli kõige väikseim lubatav ekspositsiooniaeg saadud ekvivalentsete müratase-

mete korral? 

7. Missuguseid kuulareid kasutati katse läbiviimiseks? 

8. Mida tuleks jälgida kuularitega valju muusika kuulamisel? 
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TÖÖLEHT: KUULARITE MÜRATASEME MÕÕTMINE JA LUBATAVA EKSPO-

SITSIOONIAJA ARVUTAMINE 

Nimed: …………………………………………………………………………………. Kuupäev: ………… 

Mõõtmisandmed 

 

Mõõtmise kestus: 

Tabel 1. Mõõtmistulemuste väärtused ja lubatav ekspositsiooniaeg 

Parameeter 
Vaatlusalused / Mõõtmised 

1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 

LAMin, dB(A)         

LAMax, dB(A)         

LAeq, dB(A)         

Te85dB (h/min/s)         

Te89dB (h/min/s         

Lubatav ekspositsiooniaeg 

Müras lubatav viibitav aeg arvutatakse valemiga: 

   

(1) 

 

Küsimused 

1. Mille poolest erineb heli mürast inimese seisukohalt? 

2. Mitu tundi on lubatud töötada ilma kuulmiskaitsevahenditeta müratasemega 

85 dB(A) ? 

3. Milline seos on mürataseme ja selles müratasemes lubatud viibimise aja vahel (ta-

bel 1)? 

4. Kui suur müratase on töökeskkonnas lubatud kui tööpäev kestab 4, 8 või 12 h? 
8

,lub 85 10 log( )EX To
L      

5. Kui palju on 85 + 85 dB(A) (vaata näidet 0 + 0 dB)? 

6. Mis oli kõige väikseim lubatav ekspositsiooniaeg saadud ekvivalentsete müratase-

mete korral? 

7. Missuguseid kuulareid kasutati katse läbiviimiseks? 

8. Mida tuleks jälgida kuularitega valju muusika kuulamisel? 

  

 
10

010
Lex LAeq

eLubT T


  , 

kus TeLub  müras viibimise lubatav aeg; 

 Lex - töötajale mõjuva müra päevane kokkupuutetase; 

 T0 - tööpäeva pikkus. 
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LABORATOORNE TÖÖ 2 

ISIKUKAITSEVAHENDITE VALIMINE 

Töö eesmärk: Tutvuda isikukaitsevahendite valiku põhimõtetega ja hinnata kuulmiskait-

sevahendi sobivust erinevat liiki müra summutamiseks. 

Kasutatavad vahendid: Uurimisstend, isikukaitsevahendid- kõrvaklapid (3M Peltor 

Optime I) ja kõrvatropid (3M UF-01-000, 3M 1310), sülearvuti, arvutiprogramm „Sound 

Datalogger“, mõõdulint, kõlarid, võimendi. 

 
Joonis 1. Müramõõtur-mannekeen 

Tööülesanded: 

8. Tutvuda laboratoorse töö juhendiga. 

9. Tutvuda müramõõtur-mannekeeniga. 

10. Kõlarite ühendamine võimendiga ja arvutiga. 

11. Müramõõtur-mannekeeni ühendamine arvutiga. 

12. Arvutiprogrammi „Sound Datalogger“ seadistamine. 

13. Mõõtmistulemuste protokollimine. 

14. Järelduste tegemine. 

15. Küsimustele ja kordamisküsimustele vastamine. 

16. Töö kokkuvõtte tegemine. 
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Tööohutus 

3. Uurimisstendi kasutamisel lähtuda „heaperemehelikkuse tavast“, mitte kasutada 

üleliigset jõudu ning kasutada uurimisstendi ainult ettenähtud moel.  

4. Enne iseseisvatööga alustamist tuleb saada luba iseseisvatöö alustamiseks õppe-

jõult. 

5. Enne praktilise osaga alustamist tuleb veenduda mürataseme ohutuses, selleks tuleb 

läbi viia testkatse ja reguleerida, et müratase ei ületaks 90 dB(A). 

Töö teoreetiline osa 

Mõisted ja määratlused 

Müra - Eesti Vabariigi Rahvatervise seaduse määrusega number 42 on müra defineeritud, 

kui inimest häiriv või tema tervist ja heaolu kahjustav heli. Müra saab nimetada heli erilii-

giks. Müra mõistet võib inimeste jaoks teatud ajahetkel tõlgendada mitmeti. Inimesed, kes 

naudivad valjusid kontserte, ei pea tulenevat heli müraks, kuigi see on nende tervisele kah-

julik. Seega müra mõiste on teatud hetkedel subjektiivne. Müra on alati mingisugune heli, 

kuid iga heli ei ole müra. 

Helirõhk on rõhk, mis kaasneb helilaine levimisega õhu keskkonnas. Õhurõhu muutumine 

tulenevalt helilainete levikust on tingitud vahelduvatest õhu tihendustest ja hõrendustest. 

Sellega kaasneb õhurõhu erinemine atmosfääri rõhust ja seda erinevust nimetataksegi heli-

rõhuks [1, 2, 3]. Helirõhku väljendatakse paskalites (Pa). 

Helirõhu tase ehk müratase - kuna inimese kõrv tajub suurt helirõhkude vahekorda, siis 

kasutatakse helirõhu hindamiseks suhtelist mõõteskaalat ning ühikut detsibell (dB). Mõõte-

skaala on suhteline kuna vaadeldavat helirõhku võrreldakse helirõhu standardse nulltase-

mega ehk inimese kuuldeläve suhtes. Kuuldelävi on minimaalne helirõhk, mida noored 

terved inimesed on sagedusel 1 kHz võimelised tajuma helina ja sellele vastab helirõhk 

20 µPa). Kuna mõni inimene võib olla võimeline tajuma ka standardsest nulltasemest väik-

semat helirõhku, valemi 1 põhjal võib helirõhu- ehk müratase olla ka negatiivne [2].  

Müratase on helirõhu või heliintensiivsuse põhjal võimalik leida valemiga 1 [2]:  
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(1) 

 

 

 

Edaspidi kasutatakse mõistet müratase sõltumata sellest, kas iseloomustav nähtus on sub-

jektiivselt häiriv (müra) või mitte (heli või muusika). 

Ekvivalentne müratase on kindlal mõõteperioodil mõõdetud mürataseme energeetiline 

ekvivalent ehk muutuva müratasemega sama akustilist energiat omav püsiv (mittemuutuv) 

müratase [4].  

Lubatav ekspositsiooniaeg - on ajavahemik, mil inimene võib viibid müras, ilma et kah-

justaks kuulmiselundit.  

Vali muusika või müra - müratase üle 85 dB(A). 

Pleier on seade, mis on mõeldud heli- või videosalvestise esitamiseks. 

Uurimisstendi mõistena kasutatakse uurimistöös valmistatud müramõõtur-mannkeeni 

koos vajaliku programmiga Sound Datalogger. 

Valge müra on müra liik, kus mängitakse kõiki sagedusi korraga. Valge müra on näiteks 

raadiost tulev sahin, kui puudub raadiojaam [1]. 

Töö üldosa 

Õigusaktidega on määratletud müra piirnormid, kui kaua võib inimene viibida mürarikkas 

keskkonnas, ilma et kahjustaks kuulmiselundit. Töötaja tööpäevane müra lubatav eksposit-

siooniaeg tuleb arvutada mürataseme ekvivalentse väärtuse järgi. Tabelis 1 on toodud eri 

müratasemetele vastav müras viibimise maksimaalne lubatud aeg. Töökeskkonnas vastutab 

füüsikaliste ohutegurite eest tööandja ja ta peab võimaldama töötajale kuulmiskaitsevahen-

 
L 10 log (

I

I0
)  10 log (

p

p0
)
2

 20 log(
p

p0
), 

kus L - helirõhutase (dB); 

 p - helirõhk (Pa); 

 p0 - helirõhu standardne nulltase (20μPa); 

 I - heli intensiivsus (W/m
2
); 

 I0 - heli intensiivsuse standardne nulltase 10
-12

 W/m
2
. 
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di kasutamist, kui müratase ületab 80 dB(A) ning nõudma töötajalt kuulmiskaitsevahendi 

kasutamist, kui müratase on või ületab 85 dB(A) [5]. 

Tabel 1. Maksimaalne lubatav müratsoonis viibimise aeg [6] 

Müratase dB(A) Lubatav ekspositsiooniaeg h 

85 8 

88 4 

91 2 

94 1 

97 0,5 

100 0,25 

103 0,2 

106 0,05 

109 0,025 

Müra võib koosneda ühes sagedusest või mitmest erinevast sagedusest. Müras esinevad 

sagedused moodustavad müraspektri. Müra paremaks mõistmiseks jaotatakse müra sage-

duste alusel kolme erinevasse rühma [2]: 

1) madalsageduslik (alla 350 Hz); 

2) kesksageduslik (350…800 Hz); 

3) kõrgsageduslik (üle 800 Hz).  

Müra mõõtmiseks kasutatakse müramõõturit. Mürataseme mõõtmisel mõõdetaks helirõhku, 

kuid mürataseme kuvamiseks detsibellides kasutatakse erinevaid logaritmilisi skaalasid 

(sageduskorrektsioone). Kõige rohkem kasutatakse mõõtmise juures A-korrektsiooni, mis 

vastab inimese kõrva tundlikkusele madalatel helirõhutasemetel [2]. Müramõõturi C-

korrektsiooni kasutatakse, kui mõõdetakse kõrgeid helirõhutasemeid [7]. Z- korrektsioon 

on kujult sirge ja see tähendab, et antud filtriga sageduskorrektsiooni ei toimu [8]. Mõõt-

mistulemuste paremaks jälgimiseks on müramõõturid varustatud ajakarakteristikutega. 

Ajakarakteristik jaguneb peamiselt kaheks kiire F (fast) ja aeglane S (slow). Aeglase ajaka-

rakteristiku puhul mõõdetakse mürataseme muutused 1 s jooksul ja korrigeeritakse ning 

kuvatakse püsiv näit. Kiire ajakarakteristiku puhul on mõõtmise intervall 1/8 s ja mürata-

seme näit muutub tihedamalt ning näitab paremini müra iseloomu [8]. 

Kuulmiskaitsevahendi toimimiseks mürarikkas keskkonnas on tähtis teada mürataset. 

Kuulmiskaitsevahendite müra sumbuvust iseloomustatakse järgmiste parameetrite järgi 

[7]: 
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4) helisumbuvuse keskmine väärtus ehk ühearvuline näitaja – SNR (single number 

rating); 

5) kõrgsagedusliku, kesksagedusliku ja madalsagedusliku sumbuvus – H-M-L; 

6) oktaav riba sumbuvuse järgi Mf (mean attenuation value). 

SNR märgistust kuulmiskaitsevahendi iseloomustamiseks kasutatakse üldise müra puhul, 

kui mürasagedusspektrit ei ole teada. Müra koosneb erinevatest sagedustest ja kuulmiskait-

sevahendi efektiivsemaks valimiseks saab kuulmiskaitsevahendeid valida sagedusliku 

sumbuvuse järgi. Kui mürasagedusspekter on teada, saab kuulmiskaitsevahendeid, lisaks 

sageduslikule sumbuvusele, valida oktaavriba kesksageduse järgi. Oktaavriba iseloomustab 

mürasagedusspektri jaotumist. Oktaavriba kesksagedusega määratakse müra sageduse va-

hemik (tabel 2) [9]. 

Tabel 2. Oktaavriba kesksageduste vahemik [9] 

Oktaavriba kesksagedus Hz Sagedusvahemik Hz 

63 44,7…89,1 

125 89,1…178 

250 178…355 

500 355…708 

1000 708…1410 

2000 1410…2820 

4000 2820…5620 

8000 5620…11200 

Kuulmiskaitsevahendi iseloomustamiseks oktaavriba kesksageduse põhjal kasutatakse eel-

datavat müra sumbuvust APVf (assumed protection value). Eeldatav müra sumbuvus lei-

takse keskmise sumbuvuse Mf (mean attenuation value) ja standard hälve sf (standard 

deviation) väärtuste vahest. Kui müra sagedus jääb oktaavribasse, mille kesksagedus on 

125 Hz, siis kuulmiskaitsevahendi müra sumbuvus on vähemalt 15,3 dB. Joonisel 2 on 

esitatud kuulmiskaitsevahendi 3M Peltor Optime III H540A iseloomustavad parameetrid. 

Kuulmiskaitsevahendite müra sumbuvust tähistatakse veel märgistusega NRR (noise 

reduction rating) [11]. SNR ja NRR-i vahe seisneb kuulmiskaitsevahendit kasutamise rii-

gist. Ameerika Ühendriikides on kasutusel NRR ja Euroopa Liidus kasutatakse märgistust 

SNR. Kahe kuulmiskaitsevahendi märgistuse müra sumbuvuse katsetamiseks on kasutatud 
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erinevat mõõtmisviisi. NRR-i puhul on katsed läbi viidud laboris, kuid SNR-i puhul on 

katsetamises kasutatud erinevaid vaatlusaluseid. NRR-i märgistuse juurde ei ole tooda 

eraldi välja sageduste sumbuvust, sest seda on arvestatud helisumbuse keskmise väärtuse 

väärtusel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Isikukaitsevahendite (IKV) müra sumbuvust võib mõjutada erinevatel sagedustel nende 

ehitus. Kõrvaklappide mürasumbuvust võib mõjutada [7]: 

1) mass ja suurus; 

2) klappide pööratavus ja reguleeritavus, mis aitab neid nõuetekohaselt kasutaja kõr-

vadele paigutada; 

3) peakaare avaldatav jõud ja polstri surve kõrvaklappide kasutaja kõrvade ümber ole-

vale alale; 

4) vastupidavus kõrgetele ja madalatele temperatuuridele. 

Kõrvatroppide toimet mürarikkas keskkonnas võib mõjutada materjal, kuju ja suurus [7]. 

 

Freguenzy (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Mf (dB) 20,8 17,4 24,7 34,7 41,4 39,3 47,5 42,6 

sf (dB) 3,1 2,1 2,6 2,0 2,1 1,5 4,5 2,6 

APVf (dB) 17,7 15,3 22,1 32,7 39,3 37,8 43,0 40,0 

SNR=35dB H=40dB, M=32dB, L=23dB   APVf=Mf-sf (dB) 

Joonis 2. Kõrvklapi 3M Peltor Optime III H540A parameetrid [10] 
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Kuulmiskaitsevahendi valimisel tuleks jälgida, et ei toimuks müra liigset summutamist. 

Rusikareegel on, et müra ei summutata alla 70 dB(A), et oleks kuulda sireene ja alarme 

[12]. 

 

Töö praktiline osa 

Tuleb tutvuda uurimisstendiga ja mõõtmise läbiviimiseks kasutada vajaminevaid arvuti-

programme ning saadud tulemuste korral teha IKV-de analüüs. 

Uurimisstend 

Mürataseme mõõtmiseks tuleb kasutada uurimisstendi müramõõtur-mannekeen. Uurimis-

stendi ehitamiseks kasutati plastmassist valmistatud mannkeeni pead, müramõõturit 

Velleman DVM173SD, silikoonist valmistatud inimese kõrva mudelit ja erinevaid kinni-

tusvahendeid. Müramõõturina Velleman DVM173SD on loger tüüpi, mõõteseadmel puu-

dub displei ja tulemused salvestatakse reaalajas arvutisse või laetakse hiljem mõõtesead-

mest vastava programmi abil. Müramõõturi seaded määratakse arvutis programmi Sound 

Dataloger abil. Müramõõtur Velleman DVM173SD andmed on esitatud tabelis 3. 

Tabel 3. Müramõõtur Velleman DVM173SD andmed 

Parameeter Väärtus 

Müramõõturi täpsusklass Klass 2 

Ajakarakteristikud F ja S 

Sagedusfiltrid A ja C 

Mõõteseadme täpsus ± 1,4 dB 

Mõõtepiirkond 30…130 dB 

Mõõteseadme mälumaht 129920 väärtust 

Mõõteintervall 1 s…24 h 

Töötemperatuur 0…40 °C 

Mõõtmed 130×30×25 mm 

Mass 20 g 

Kuulmiskaitsevahendid  
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Laboratoorses töös kasutatavad IKV-de parameetrid on esitatud tabelis 4. Kuulmiskaitse-

vahendi asetamisel müramõõtur-mannekeeni kõrva tuleb jälgida tootjapoolset õpetust ja ei 

tohi kasuta üleliigset jõudu. 

 

Tabel 4. Kuulmiskaitsevahendite parameetrid [10] 

Parameeter 

3M Peltor Optime I 

H510A 
3M UF-01-000 3M EAR 1310 

  
 

Tüüp Kõrvaklapp Kõrvatropp Võruga kõrvatropp 

SNR 

(H/M/L) 

27  

(32, 25, 15) dB 

32 

(33, 28, 25) 

dB 

A: 

26 

(30, 22, 19) 

dB 

B: 

25 

(30, 21,18) 

dB 

O
k

ta
av

ri
b
a 

k
es

k
sa

g
ed

u
s 

H
z 

63 
10,1 dB 23,2 dB 

A: 17,6 dB 

B: 15,3 dB 

125 
7,3 dB 22,0 dB 

A: 17,0 dB 

B: 16,0 dB 

250 
15,1 dB 22,7 dB 

A: 17,3 dB 

B: 15,8 dB 

500 
25,0 dB 26,9 dB 

A: 19,3 dB 

B: 17,2 dB 

1000 
30,1 dB 27,3 dB 

A: 22,1 dB 

B: 21,8 dB 

2000 
30,2 dB 32,8 dB 

A: 31,6 dB 

B: 31,9 dB 

4000 
33,2 dB 38,3 dB 

A: 36,2 dB 

B: 37,1 dB 

8000 
32,0 dB 38,4 dB 

A: 39,1 dB 

B: 38,8 dB 

Kaitse tase 87…98 dB(A) 94…105 dB(A) 87…98 dB(A) 
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Kuulmiskaitsevahendi 3M EAR 1310 kasutamisel on kaks võimalust, mis annab kuulmis-

kaitse kasutamise viisist kaks erinevat müra sumbuvuse parameetrit. Joonisel 3 on esitatud 

võruga kõrvatroppide EAR 1310 kasutamise võimalused. 

 

 

Joonis 3. Võruga kõrvatroppide kasutamise võimalused: A- võru lõua all; B- võru kaela peal [10] 

Tulenevalt müramõõtur-mannekeeni pea kujust võib jääda väike vahe pea ja kõrvaklappide 

vahele (joonis 4). Parima asetuse leidmiseks tuleb üliõpilasel katsetada erinevaid asetusi 

 

Joonis 4. Mannekeenipea ehitusest tulenev iseärasus kõrvaklappide asetamisel müramõõtur-

mannekeenile 

Katse ettevalmistamine ja mürataseme mõõtmine 

Katse läbiviimiseks tuleb üliõpilasel valmis seada kõlarid, millest tekitatakse erineva sage-

dusega müra. Müraallikana kasutatavad kõlarid ühendab labori juhendaja võimendiga, 

mis ühendatakse sülearvutiga (joonis 5).  

B A 
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Joonis 5. Kõlarite ühendamise plokkskeem 

Kõlarid tuleb asetada müramõõtur-mannekeenist 100 cm kaugusele. Võimendist tulev 

ühenduse kaabel tuleb asetada sülearvuti kuulari pesasse. Müra tekitamiseks tuleb üliõpila-

sel arvutis avada eelsalvestatud helifailid. Faili mängimiseks tuleb üliõpilasel kasutada 

arvutis olevat meediumimängijat, kuna failid on MP-3 formaadis. Mürataseme mõõtmiseks 

tuleb ühendada kõigepealt uurimisstend USB ühenduse abil arvutiga. Järgnevalt tuleb ar-

vutis avada programm Sound Datalogger. Mõõtmise alustamiseks tuleb programmis vaju-

tada ikoonile Datalogger Setup, kus seadistakse mõõtmiseks vajaminevad müramõõtur-

mannekeeni seaded (joonis 7). Vajutades ikoonile avaneb uus aken, kus on müramõõturi 

seaded (joonis 6). Antud akna kaudu saab veenduda, kas müramõõtur-mannekeen on 

ühenduses arvutiga. Kui müramõõtur-mannekeen on arvutiga ühenduses, seisab akna üle-

val vasakus ääres kiri Connected. Mürataseme mõõtmine toimub 25 s jooksul ja mõõtmise 

intervalliks kasutatakse 1 s, seega saadakse 25 mõõteväärtust. Mõõtmise intervall määra-

takse lahtris Sampling Rate. Katse kestus määratakse lahtris Sampling Points. Mõõtmispe-

rioodi jooksul on vaja mõõta mürataseme ekvivalentne, maksimaalne ja minimaalne väär-

tus. Müramõõturi seadistamisel tuleb selle jaoks valida paremalt poolt tulbast valik NOR-

MAL. Kuna müramõõtur võimaldab salvestada tulemusi mällu, siis tuleb seadista müra-

mõõtur näitaks tulemusi reaalajas. Mõõtmistulemuste reaalajas saamiseks tuleb paremalt 

tulbast valida REAL TIME. Müramõõtur-mannekeenil tuleb valida A – 

sageduskorrikeering. Ajakarakterisikus tuleb valida kiire F (fast). Kui uurimisstend on kat-

se jaoks seadistatud, siis tuleb vajutada akna alt Setup, kuid seda nuppu ei tohi enne vaju-

tada, kui müramõõtur-mannekeenil on korrektselt asetatud IKV-d. Nuppu Setup vajutades 

hakkab müramõõtur automaatselt mõõtma mürataset. 

Kõlarid Võimendi Arvuti 
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Joonis 6. Sound Datalogger seadistamine 

Katse kestuseks on 25 s, mille käigus mõõdetakse mürataset, kui IKV on müramõõtur-

mannekeenil peas ja ilma IKV-ta. Katse alguses on müramõõtur-mannekeenile asetatud 

IKV ja mõõdetakse 10 s ja seejärel võetakse müramõõtur-mannekeenilt kuulmiskaitseva-

hend ära. Seega saadakse ühe mõõtmise käigus kaks tulemust, mille põhjal saab üliõpilane 

välja arvutada müra sumbuvuse. Mõõtmistulemuse jooksul väärtuste arvu saab jälgida laht-

rist DataNo, mida saab kasutada aja lugemiseks (joonis 7). 

 

 

 

 

 

 

Joonis 7. Arvutiprogrammi Sound Datalogger väljastatavad tulemused ja Datalogger Setup ikoon 

Mõõtmistulemuse väärtused jooksevad programmis Data Soundlogger reaalajas ja katse 

läbiviija saab seda jälgida (joonis 8). Programm väljastab automaatselt mõõteperioodi mi-

nimaalse, maksimaalse ja ekvivalentse mürataseme (joonis 7). 
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Joonis 8. Mõõtmistulemuse väärtused graafik 

Minimaalne mürataseme väärtus on esitatud lahtris Sound MIN, maksimaalne müratase on 

esitatud lahtris Sound MAX ja ekvivalentne müratase on esitatud lahtris Sound AVG. Kuna 

ühe mõõtmise käigus saadakse kaks tulemust, siis ei saa kasutada programmi poolt esitata-

vaid minimaalset ja maksimaalset. Programmi kursori liigutamisel (joonis 8) kuvatakse 

vastava hetke müratase graafiku all - joonisel 8 Sound 74,4 dB(A). Peale IKV eemaldami-

sel suureneb müratase ja mõõteväärtus tuleb valida vahemikust kui müratase on ühtlustu-

nud. Mõõtmistulemuste salvestamiseks tuleb programmis vajutada ikooni Save (joonis 9). 

Programm salvestab automaatselt tulemused kahes faili formaadis: excel (xls) ja Sound 

Datalogger (sound). Laboratoorse töö jaoks vajalikud väärtused on võimalik võtta ka sal-

vestatud exceli failist. Järgmise mõõtmise alustamiseks ei ole vaja müramõõturit uuesti 

seadistada ja mõõtmise alustamiseks tuleb vajutada programmis ikooni Data Download 

(joonis 9). Peale ikooni vajutamist seab programm müramõõturi valmis ning tekib väike 

aken, kus uue mõõtmise alustamiseks tuleb vajutada Download (joonis 9). Avanenud akna 

kaudu saab kontrollida, kas müramõõtur on ikka arvutiga ühenduses. Selleks peab akna 

üleval vasakus ääres asetsema kiri Connected. 

Kursor 

IKV-ga 

IKV-ta 
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Joonis 9. Arvutiprogrammi Sound Datalogger ikoonid Save ja Data Download. 

Mõõtmise ajal tuleb vältida kõrvalist müra – kolistamine või valju suhtlemine. Kuulmis-

kaitse vahendi 3M EAR 1310 mürasummutuse uurimisel tuleb märkida, missugust kasu-

tusviisi uuriti. 

Laboratoorse töö katsed ja tulemuste vormistamine 

Laboratoorne töö koosneb kolmest osast: 

1. Katse teises osas testib üliõpilane IKV-sid valge müra korral. Valge müra esitami-

seks kasutab üliõpilane arvutis olevat multimeediumi programmi ja avab MP-3 faili 

„Valge müra“. Mõõtmistulemused esitatakse tabelisse 5 ja arvutatakse IKV müra 

sumbuvus uurimisstendiga saadud tulemuste põhjal. Kuulmiskaitsevahendi 3M 

EAR 1310 märkida tabelisse sulgudesse kasutamiseviis. 

Tabel 5. Kuulmiskaitsevahendite uurimine valge müra korral 

IKV 
Müratase dB(A) Müra sumbuvus 

dB 

Eeldatav müra sum-

buvus APVf dB 
IKV-ga Ilma IKV-ta 

3M Peltor Optime I     

3M UF-01-000     

3M EAR 1310     

2. Madalsagedusega müra esitamiseks avab üliõpilane arvutis multimeediumi prog-

rammiga ükshaaval MP-3 failid „Madalsageduslik“; keskmisesagedusega müra esi-

tamiseks tuleb avada fail „Kesksageduslik“ ja kõrgsagedusliku müra esitamiseks 

tuleb avada fail „Kõrgsageduslik“. Saadud tulemused kantakse tabelisse 6 ja arvu-
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tatakse uurimisstendiga saadud IKV müra sumbuvus erinevatel sagedustel. Kuul-

miskaitsevahendi 3M EAR 1310 märkida tabelisse sulgudesse kasutamiseviis. 

Tabel 6. Kuulmiskaitsevahendite uurimine madal-, kesk- ja kõrgsagedusliku mürataseme korral 

Mõõtmistulemuse väärtus 

3M Peltor 

Optime I 

H510A 

3M UF-

01-000 

3M EAR 

1310 

Madalsageduslik müra 

(< 350 Hz) 

IKV-ga dB(A)    

Ilma IKV-ta dB(A)    

Müra sumbuvus dB(A)    

Eeldatav müra sumbuvus 

APVf, dB 
   

Kesksageduslik müra 

(350…800 Hz) 

IKV-ga dB(A)    

Ilma IKV-ta dB(A)    

Müra sumbuvus dB(A)    

Eeldatav müra sumbuvus 

APVf, dB 
   

Kõrgsageduslik müra 

(> 800 Hz) 

IKV-ga dB(A)    

Ilma IKV-ta dB(A)    

Müra sumbuvus dB(A)    

Eeldatav müra sumbuvus 

APVf, dB 
   

 

3. Katse kolmandas osas tuleb üliõpilasel mõõta kolme oktaavriba kesksageduse mü-

rataset. Katse läbiviimiseks tuleb avada arvutis multimeediumi programmiga üks-

haaval failid „250 Hz“, „1000 Hz“ ja „8000 Hz“. Saadud tulemused esitada tabelis-

se 7. Kuulmiskaitsevahendi 3M EAR 1310 märkida tabelisse sulgudesse kasutami-

seviis. 

Tabel 7. IKV-de müra sumbuvus erinevatel oktaavriba kesksagedus 

Mõõtmistulemuse väärtus 

3M Peltor 

Optime I 

H510A 

3M UF-01-

000 

3M EAR 

1310 

250 Hz 

IKV-ga dB(A)    

Ilma IKV-ta dB(A)    

Müra sumbuvus dB(A)    

Eeldatav müra sumbuvus APVf, dB    
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1000 Hz 

IKV-ga dB(A)    

Ilma IKV-ta dB(A)    

Müra sumbuvus dB(A)    

Eeldatav müra sumbuvus APVf, dB    

8000 Hz 

IKV-ga dB(A)    

Ilma IKV-ta dB(A)    

Müra sumbuvus dB(A)    

Eeldatav müra sumbuvus APVf, dB    

Küsimused 

1. Millest on võimalik lähtuda kuulmiskaitsevahendi valimikul? 

2. Mis võib mõjutada kuulmiskaitse toimet? 

3. Mis parameetritega iseloomustatakse kuulmiskaitsevahendeid? 

4. Kui kaua tohib müras viibida ilma kuulmiskaitsevahendita kaheksatunnise tööpäeva 

jooksul ekvivalentse mürataseme 91 dB(A) korral? 

5. Võrrelda tootjapoolseid väärtusi mõõtetulemustega. Mis võis mõjutada saadud tu-

lemusi? 

6. Missugused laboratoorses töös kasutatud kuulmiskaitsevahendid sobivad kõige pa-

remini töökeskkonda kaheksatunnisel tööpäeval, kui müratase 2000 Hz- i juures on 

100 dB(A)? 

7. Kui kuulmiskatse müra sumbuvus SNR   22 dB(A) ja töökeskkonna müra on 

104 dB(A), kui kaua tohib antud töökeskkonnas töötada kuulmiskaitsevahendiga 

(vaata tabel 1) ? 
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TÖÖLEHT: ISIKUKAITSEVAHENDITE VALIK 

Nimed: …………………………………………………………………………………. Kuupäev: ………… 

 

Kuulmiskaitsevahendite parameetrid (SNR, H-M-L ja oktaavriba APVf, ) 

 

 
 

Kuulmiskaitsevahendi testimise protseduur  

 

Kestus IKV-ga     Kestus IKV-ta 
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Valge müra 

Tabel 1. Kuulmiskaitsevahendite uurimine valge müra korral 

IKV 
Müratase dB(A) Müra sumbuvus 

dB 

Eeldatav müra sum-

buvus APVf dB 
IKV-ga Ilma IKV-ta 

3M Peltor Optime I     

3M UF-01-000     

3M EAR 1310     

 

Madal-, kesk- ja kõrgsageduslik müratase 

Tabel 2. Kuulmiskaitsevahendite uurimine madal-, kesk- ja kõrgsagedusliku mürataseme korral 

Mõõtmistulemuse väärtus 

3M Peltor 

Optime I 

H510A 

3M UF-

01-000 

3M EAR 

1310 

Madalsageduslik müra 

(< 350 Hz) 

IKV-ga dB(A)    

Ilma IKV-ta dB(A)    

Müra sumbuvus dB(A)    

Eeldatav müra sumbuvus 

APVf, dB 
   

Kesksageduslik müra 

(350…800 Hz) 

IKV-ga dB(A)    

Ilma IKV-ta dB(A)    

Müra sumbuvus dB(A)    

Eeldatav müra sumbuvus 

APVf, dB 
   

Kõrgsageduslik müra 

(> 800 Hz) 

IKV-ga dB(A)    

Ilma IKV-ta dB(A)    

Müra sumbuvus dB(A)    

Eeldatav müra sumbuvus 

APVf, dB 
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Kuulmiskaitsevahendite uurimine erinevatel oktaavriba kesksagedus 

Tabel 3. Kuulmiskaitsevahendite müra sumbuvus erinevatel oktaavriba kesksagedustel 

Mõõtmistulemuse väärtus 

3M Peltor 

Optime I 

H510A 

3M UF-01-

000 

3M EAR 

1310 

250 Hz 

IKV-ga dB(A)    

Ilma IKV-ta dB(A)    

Müra sumbuvus dB(A)    

Eeldatav müra sumbuvus APVf, dB    

1000 Hz 

IKV-ga dB(A)    

Ilma IKV-ta dB(A)    

Müra sumbuvus dB(A)    

Eeldatav müra sumbuvus APVf, dB    

8000 Hz 

IKV-ga dB(A)    

Ilma IKV-ta dB(A)    

Müra sumbuvus dB(A)    

Eeldatav müra sumbuvus APVf, dB    

Küsimused 

1. Millest on võimalik lähtuda kuulmiskaitsevahendi valimikul? 

2. Mis võib mõjutada kuulmiskaitse toimet? 

3. Mis parameetritega iseloomustatakse kuulmiskaitsevahendeid? 

4. Kui kaua tohib müras viibida ilma kuulmiskaitsevahendita kaheksatunnise tööpäeva 

jooksul ekvivalentse mürataseme 91 dB(A) korral? 

5. Võrrelda tootjapoolseid väärtusi mõõtetulemustega. Mis võis mõjutada saadud tu-

lemusi? 

6. Missugused laboratoorses töös kasutatud kuulmiskaitsevahendid sobivad kõige pa-

remini töökeskkonda kaheksatunnisel tööpäeval, kui müratase 2000 Hz- i juures on 

100 dB(A)? 

7. Kui kuulmiskatse müra sumbuvus SNR   22 dB(A) ja töökeskkonna müra on 

104 dB(A), kui kaua tohib antud töökeskkonnas töötada kuulmiskaitsevahendiga 

(vaata tabel 1) ? 

 


