BIZTONSAGTECIINIKA
A villamosság biáonsí5echnik áia

Löinca Györg|
Közhely az a kifejezés, hogl korunk leggyakrabban és legtöbb helyen
alkalmazott energiája a üllamos energia. Az egyéb energiákat villamos
energiákká alaKtj ák az erőművekb en, Ez az elergia felhasználó- és környezetbarát köímyen sáűtható és sokoldalúan alkalrnazható, világít, fűt,
gépeket hajt, szállítja és kezsli az információt, stb. Teszi mindezt úgy,
hogy a felhasználótól nem igényel külónösebb elmélet! es szakismeretet.
Valóban: a villanykapcsoló kapcsolrása, a dugvilla csatlakoztatiása eryszerű és könnyen elsajátítható művelet.Ezeket a mozzanatokat naponta
többször is megtesszük anélkül, hory akrár egyszer is végig kellene gondolni, milyen fizikai folyamatot indítunk el vagy szakítunk meg,

Az átla§os "fogasztónall',felhaszrrálónak nines is erre szüksége. A
üllamos hálózatok és berendeásek tervezői, ryártói és üzemeltetói ismerik a villamos energia veszélyeit és az ellenük való védekezésmódjait.
Más szakemberek idóról-időre ellenőrzik, hogy a bizton§ági kajvetelmé_
nyek teljesülnek_e?

A villamos energia nint veszélyforrás.

A villamos energia veszelyeit tekinlve

két íő területet kell említeni:

- a tűzg]^ijtó hatása;
- az élettani veszólye (áramütés).

1LóriaczyGyör8ymk€zíedes,MHBiztonsáttechnikaiHivatalszervezésio§ááyvezetó,Hiva_
tafuezetó helyette§

208

A
közös

tűzgrűjtő hatás elleni védelem a tűzvédelem és a munkavédelem
terüete. Ezen tanulmányban kiemelten foglalkozom e veszéllyel

és a veszély műszaki megelőzésével,

A üllamos balesetek technikai me gelőzése azért is kiemelt feladat,
mert szakképzetlen ember számára a veszélyjelenléte nem szembetűnő.
A nem tragikus kimenetelú áramüté§es balesetek jelentése, kivizsgálása
az esetek többségében nem történik meg. Utólagos ellenórzésük nehézkes, az áramütést szenvedett személyen - az esetek tóbbségében - külsérelmi nyomok nem láthatók.
I.

A villamos iáram és a villámcsapás tűzgyújtó hatása el|eni védelem

A MH Biztonságtechnikai Hivatal vizsgálatainak ezirányú tapasztalatait
1. )

és a

védelemjavításának néhány módszerét szeretném közreadni.

A vi||árrvédelem.

Atűz mege|őzésének ez az ága különleges feladatot jelent, mert a
villám megjelenése térben és idóben elóre meg lemhatározható, az általa okozott károk változatos formát vesznek fel. A teljes védelem nem
érhető el, a villámháító berendezések "csak" a káresemények gyakoriságát és a károk mértékétcsökkentik.
1.1.) A viltámháító létesítése,ellenőrzése, felülvizsgálata.
a.) A villámháitó tervezéséíés létesítésétaz épijlet, objektum fő méretei és további paraméterei alapján azMSZZl 4 szabvány szerint végzik.
A szerelés - létesítés- befejezésekor a üllámhárítót ellenőrizni kell, Az
ellenőrzés és az idószakos felülüzsgálat ugyanazon feladatok, műveletek
elvégzÁsétkjvánják meg. Az eredményt "felüIvizsgálati naplóban" V.ell rögzíteni, me\nrek tartalmi és formai előírásait azMSZ27414. szabvány 3.
fejezete íaítalmazza-

A felülüxgálat elvégzésére,a villámhárító minósítésérea, Állo^i
Energiafelügelet képviselői előtt tett vizsga jogosít.
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A munkavédelmi- használatbavételi eljárás során a munkabiztonsági
szaktevékenységet ellátó szakembet el|enőázze az új vag5l bővített viilámhárító ellenőrzésének és minósítésének megtörténtét,
A használatbavéteü intézkedést a parancsnok csak "rr? egfeleő' rlrrnősítésűvillámhárítóval felszerelt épületre, létesítményreadhatja ki.
b.)

A meglevő villámhárító időszakos felülüzsgálata

A meglevő villámhóÉtót íetüI klII vizs(áIni:
- a villámhárító, illewe a védett épúlet, létesítményolyan bővítése,
átalakítása vagy környezetének megváltozása után, ami a üllámvédelem
hatásosságát módosíthatja;
- az épű|et tűTtédelmi besorolásának megváltozása esetén;
- minden olyan jelenség észlelésekor, ame|y károsan befolyásolja a
villámvédelem hatásosságát (Gyakan sérül meg a levezető a közlekedési
eszközöktól, a tetőhéjazat vagy az ere§Zc§atorna javítrásakor a villámhárítót nem mindig állítják helyre.);
-

idószakonként a következő ryakorisággal:

A

és B tűzveszélyességiosztályba sorolt építnrényekenés szabad te-

reken 3 évente,

C tűzveszélyességiosztályba sorolt építményekenés szabad tereken

6 évente,

D és E tűzveszélyességiosztályba sorolt építményenés szabad téren
9 évente.

A felülvizsgálat célja a tűzmegeló zéx, a 4/19ffiBM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 41-42. pat. szerint2.) Villamos berendezések tervezésg létesítésefelütüzsgálata.

A villamos berendezéseket azMSZ 7ffill-76, szabvánlnorozat
vonatkozó részei,"lapjai" szeÁt tervezik és létesítikA létesítésbefeje_
a.)

zesekor
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a

villamos berendezés túzvédelmi-szabványossági állapotát

a

ter-

vező'lervezői nyilntkozat" -ban, aáviteleű " szabványossógi nyilatkozat" ban rögzíti, garantálja. Ezek megléte is szükéges a használatbavételi intézkedéskiadásához.
b.) A meglévó, üzemelő villamos berendezések idószakos felülvizsgálatának rendje megeryezik a üllámhrádtók feliilvizsgálatának rendjevel, mivel közös céljuk a tűzmege|őzés. A vizsgálatot az OTSZ 41-42.
par. rendeli el, végrehajtására az MSZ 10900 ad részletes előírásokat. A
minósítő irat tartalmára és formájára e szabvány függeléke ad példát.
3.) A Biztonságtechnikai Hivatal vizsgálatai alapján megállapítható: a vixgált katonai szewezetek a létesítményektűzvédelmi osztályba

sorolásával rendelkeznek. A területileg illetékes elhelyezési szervek saj át
nflvántartást vezetnek az A és B tűzvédelmi osztályba sorolt létesítmé-

nyekről.

E létesítményeküllámvédelmének idószakos felülüxgálatát tervezik és végrehajtják, de a felülüzsgálatok elvégzéseés a minósítő irat kiadása köa indokolatlanul hösszú idő telik el. (Néha több, mint hat hónap!).

A létesítményekvillamos berendezáeinek túalédelrniszabványossági
felülvizsgálata és az alacsonyabb (C,D,E) tűzvédelmi o§ztályba sorolt létesítmények villámvédelmének időszakos felülüzsgálata az esetek többségében elmarad.
tr. A

villamos áram élettani veszélye eüeni védelem

7.) Az éintésvedelem (kőnetett érintés elleni védelem): A testzárlatok következtében felléphető érintésiésfuagy lépésfeszültségek által
okozott élettani veszélyek megelőzésére, illewe csökkentésére szolgáló
műszaki intézkedésekösszessége. (IN{.SZ 17211 1.2.1. pont)

Az érintésvédelmimegoldás módjait azMSZ 772lt

d e lmi s z ab

á

7-86. "éintésvé-

ly z at" t ö gzíti.

Aüllamos berendezések érintésvédelménektervezéséérta tervező felelősséggel tartozik. A kiütelezési dokumentáció munkavédelmi
1.1.)

fejezetében nyilatkozik, hogy a tervezés folyamán milyen szabványok elő-
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írásait tartotta be. A létesítésbefejezáekor a kiütelező írásban nyilatkozik, hogy a kivitelezés pontosan a kiviteli dokumentáció alapján vagy
attól indokolt és elrendelt eltérésselkerült végrehajtásraHa

a

kivitelezó

a

dokumentációtól (temől) eltért, azeltérést köteles

aZ "átadási" dokumentációban rögzíteni. A beruházó és üZemeltető részére a megvalósult állapotot íattalmazó "átadá§" vagy "megvalósulási''
dokumentációt ad át a kivitelezó.
7.2.)

Az elkészült új üllamos berendezá érintésvédelménekhatá-

sosságát " szabványossógi felülvizsgáIaf' keretében üzsgálj ák. A vizsgálat
eredményét'minősító kat" -ban rögzítik. A vizsgálat részletes leírását a

MSZ 4851 taítalmazza.

A szabványossági felülvizsgálat az érintésvédelemolyan részletes elLenőrzése, amely alkalmas arra, hogl kimutassa.. a berendezés teljesíti a
szabvány valamennyi vonatkozó előírását.

A minósítő irat tartalmazza a mért és elóírt értékeket. A méréseket
berendezés fontos pontj ain végzik, A minősító irat minden egyes pontról és a teljes berendezés megfelelőségéről nyilatkozik. Tartalmát az
lll{.Sz 1'7215.39. pontja írja le.
a

A felülvizsgálat elvégzéséhezkülön ezirány,ri szakképzettség szük_
séges. A vizsgabizonyítvány számát a minősítő iraton fel kell tüntetni.
A munkabiztonsági használatbavételi eljárás során a munkabiztonsági szakember el|enőrzi az érintésvédelmi-,a üllámvédelm! és a tűzvédelmi szabványossági minősító iratokat. (Legalább formai szempontból.) Ha az eredmény megfelelő, a használatbavételi intézkedés kiadásának villamos biztonságtechnikai szempontból nincs akadálya.
1.3,)

2-) Az e|őzőekben tárgyalt felülüzsgálatnál kisebb szakmai színvonalú, de legalább o\an fontos az érintésvédelemszerelői ellenőrzése.

A

szerelői ellenőrzás: Az érintésvédelemalapvetó hibáinak kimutacéljából különleges szakképzettséget, méréseket,ill. azok kiértékelésétnem igényló ellenőrzés. Minden üllamos képzettségű szakember
elvégezheti, az általa végzett munkán el is kell végeznie.
trása
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Részletes feladatait az MSZ 172l|-86 5. Íejezete és az MSZ 4851

tárgyalja.

A kommunális és lakóépületek érintésvédelniszabályzatíí az ipaíi
miniszter 8/1981. rendelete léptette életbe. Ma is érvényes. E rendelet a
hatálya aláíart§m helyiségekben idószakos szerelői ellenőrzés-rendszert ír
elő (nem szülséges idószakos felülüzsgálat).
3.) Az ellenórzések szükségességét,gyakoriságát, szakmai - fizikai
mélységétaz említett szabványok részletesen tárgyalják.
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4.)

Az MH Bbtonságechnikai Hivatal vizsgálatainak tapasztalatai:

A vizsgált katonai szervezetek villamos berendezéseinek, azok érintésvédelménekszerelői ellenőrzése á szabványossági felüviagálata sem
g/akoriságát, sem okmányoltságát tekintve nem elégítiki az előírásokat.

Aüllamos berendezések szakanyagnem felelősei kellő

kapacitrás hi-

ányában, az iizemelteíő szervezetek szakemberei, megfeleló szakképzettséghiányában nem végzik el a szükéges ellenőrzéseket. Előfordul, hogy
pénáiányra hivatkozva nem is tervezikaizsgálatokat, így a parancsnok
nem is tudja mérlegelni, besorolni azok e|végzését.
III.

Ep

elgondolás a jelenlegi helyzet javíttására

A parancsnok vezettessen nyilvántartást a szakanyag felelósökkel
(elhe.szolg-al, stb.) az ellenőrzések esedékességéről,tervezéséről és végreh aj trásáról.

A biztonságtechnikai tisztek
szer

-

(megbízottak) - legalább évente kétel|enőrizzék e nllvántartást és a minősítő iratokat (legalább for-

mai szempontból).

A szükégessé vált ellenőrzések személyi, pénzügyi és trárgyi feltételeit a paíancsnok és a szakanyagnem felelősök tervezzék és biztosítsák.
A felülüzsgálatok e|végzéséhezerősáramú szakképzettség és vizsga
szükséges. Ha a felülvizsgáló "ki)lső" válla|atvagy vállalkozó, annak hátránya a pénzügyi korlátokon túl, hogy csak a hiba feltárására szorítkozik,
Jobb megoldásnak tartom, hogy az állományunkta tartozó szakemberrel
a pk. megállapodik, szerződik a szakképzettség megszerzéséreés a módszer elsajátítására. Az állományba tartozó felelős szakember a hiba feltárásán túl annak elhárítására gazdaságos rnegoldást is talál, a feladatot
el is (végezteti) végzi, így a minősítő irat "megfelelő" lehet.

Ez a szervező munka valószínúleg meghaladja egl katonai szervezet
parancsnol<ának lehetőségét és sikere csak megfelelő személyi munhival,
a balesetek múszaki megelőzése fontosságának felismerésével érhető el.
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