
A VILLAMOS BALESETEK

Lőrkc4l Gytirg|

A villamos balesetek .negelózé§e, a §ért|tek ellátá§a

A villamos balesetek műszaki megelózésének előírásairól és lehetó-
ségeiről, az idószakos ellenórzések szülségességéről és gyakoriságáról a
Kaíonai Logisztika 4. évfolyam 1. sámában megielenl"A Vrllamossáq
biztons ágte c hniháj a" tanulmány foglalkozik.

A jelen tanulmányban, a üllamos áramütéses baleseték megelőze-
séaek "embei tényezői" lehetőségeiről és a §érültek ellátrásának szüksé-
gességéról kívánok sólni.

A megelózés emberi tényez.ói

Mind a megelőzés, mind a sérültek ellátása szempontjából - az adott
feladatok ellátásához szii&séges mértékben - élszerű megismemi a vil-
lamos áram élettani hatását. Ezen ismeretek kelló méítékben tudatosít-
ják a veszély nagnágát, az okozott káros élettani hatrást, az ellene történő
védekezés és az életmentés fontos§ágát.

A üllanos áram élettani hatása

A villamos áram élettani hatá§át az élettan ery speciális szalíerülete
az elektmíiziológia vizsgálja. Az emberi (állati) izomrostok - amelyek
szerves protein molekulák láncaiból épülnek fel - üllamos áram hatására
leróüdülnek, összehúódnak, a hatás megszűnésére elernyednek, erede-
ti, ingermentes állapotukat veszik fel.

Ezt a jelenséget tulajdonképpen m fu aXIX. sázad elején is észlelte
Galvani a jól ismert"bélcacomb" kísérlete során.

l Ló.inczy Gö.8,!r mk.ezíedes, MH Biaon§áBte.hnitai Hivalál szervezé§i o6áályvozeó hivataF
vazeó haryetl€§
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Az emberi szervezet izomíeDózere tulajdonképpen üllamos jelek-

kel"vezérelt" frziológiai rendszer, ahol a villamos jelek (ingerek) keltését
a központi idegre ndsz.er "generótorai" végzik_ Ezek a kis villamos töltések

az idegpályák segítségevel jutnak idegimpulzusok formájában az egyes

."eruelie. Példrául ha egy szerszámot kézbe akarok venni - egt igen

leegyszerűsített elektromechanikus szemlélettel köze|ítr.e - a^ a követ,

kző hatásmechanbmussal khet modelleni.

A szerszám megfogásának akarati elhatározásakor az arykéregben
lévó mozgatóközpont idegimpulzust bocsát ki, amely a megfelelő ideg-

pálya segítségévei a mozgatni kívánt kéz (ujjak) izmaihoz jut,,amelyek az

imfukusok nag;nágától függő mértékben osszehúádnak Az összehú-

zoáás télyét éí mértékét eg mrásik idegpályán végighaladó.impulzus
üsszaje|ziiz agyn ak, amely eztétzéke|i, információ tartalm átfélóolgoua
és ad (vary nern ad) újabb, az izmok összehúzódását serkentó impulzu-
sokat.

Tulajdonképpen hasonló múködésű mechanizmussal modellezhetó
a két létfóntosságú szervezeti funkció - alégzÉs és asziv működés - fenn-

tartása, de azzaláz eltéréssel, hogr ezek a folyamatok a akarati elhatáro-

zások nélkül, attól fiiggetlenül múködnek. A sáüzom ütemes cjsszehú-

zódását és elemye déxéi és ezzelvét áramlási irányát szabá\oó szelepek

íbillentvűk) vezérlését - az úgllrreyezeít szíwitmus - ery a szíüzomban

ÖtU.ty"át áO ing"rképző és ingerület vezető autonóm rendszer biztosí-

tja.

A szíüzom összehúódá§át kiváltó inger egr kűlöirleges szerkezetú

izomsejtekból álló úg5mwezett szinusz csomóban keletkezik, amelyből

kötegó szerkezetú séjtek revén jut el az inger a szívkamrák izomfalához,
ame|yet az irnpulzus összehúódásra késztet, az impulzus megszűnése

után elernyed,

Ez a folyamat automatikusan ismétlódik, bár megkell jegezni, hogl
e folyamat §/akoíiságát (frekvenciáját) egyéb külső tényezók is befolyá-

solják 1fokozott fizikai erőkifejtés, ijedtség, stb. hatására cvonglba1
'Ó' u *iírrtiok;. E" a befolyás a központi idegrendszeren keresztül érvé-

nyesül.

A légzés, amely bizonyos mértékig szintén automatikus folyamat, lé-

nyegébei az agi iégókazpont által kibocsátott impulzusok hatására
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thszehúódó, majd elernyedó légző izmok hatására jön létre. F.zt az au-
tomatizmu§t korlátozott mértékigakaratlagosan befolyá§olni tudjuk (va_

lameddig vissza tudjuk tartani a lélegzetünkeD.

A szervezetünkben keletkezett villamos jeleknek a tudomány nem
csak a hatását tudja regisztrálni, hanem a korszerű méréstechnika alkal-
mazásával a üllamos jeleket és azok jellemóit is tudja mérni és az orvos
számára értékelhetó módon kijelezni.

Ezekre az"akiós óramoll' mérqére szakosított üxgálati eljárások
(a szívműködést üzsgáló elektrokardiografia, az aryműködést vizsgáló
elektro enkefalográfia és az izmok válaszimpulzusait üzsgáló elekrtomi-
ográfia) fontos információkat adnak az adott szerv működését üzsgáló
orvosnak

Az életmúködéseinket veárló, szabá|yozó és ezek hatását regiszt-
ráló - általában pA naryságrendű és üszonylag rövid impulzusidejű
áramimpulzusok folyamatos jelenlétéról érzekelésünk révén nem is ér-
tesülünk.

Az előóeküen összefoglaltakból - hory az áramimpulzusok hatásá-
ra az izmok összehúzódnak - következik az is, hory ez az összehúódás
az impulzus eredetérő| forrásától függetlenül tehát "/<r2lsd áramforrrás-

ból érkezó áramimpulzusok hatására is létrejön.

Az összehúódás mértéke ekkor is az impulzus nagyságától függ.
Amennyiben ennek nagoága jelentósen meghaladja a normál élettani
múködéseket szabályozó impulzusok nagnágát az lzmok akaratunktól
fiiggetlen görcsös összehúádása is kialakulhat, ami a további működést
akadályou,a.

Nagl veszelyt különósen az életfontosságú szerveink e§etébeDjelent
(szív, légzőszerv) hiszen nemcsak a vérellátá§t é§ legzést biztosító izmok
görcsös összehúzódása gátolja e két fontos életfunkciót, de gátlás alá ke-
rülnek ezen funkciók ingerképó szervei is (szinusz csomó, légáköz,
pont, ideg pályák), amelyek a külsó áramimpulzusok megszűnése után is
" múktúé s lépte k n" állapotban maradhatnak

A külsó fonrásból érkező áramimpulzusok hatását üxgáló kórtan az
elettropatológia, orvosok, biológusok, mérnökök összehangolt munM-
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jával kutatja a villamos tölté§ek éló szervezeten való áthaladásának egréb
hatását.

A üIlamos gépek, berendezések üzemelteté§ét irányító személyek-
nek indokolt ismemi ezeket az élettani hatásokat, hiszen sokaknak fel-
adata a villamos energia emberi szervezetet károsító hatása elleni véde-
kezés,

A villamos balesetek c§oporajai

A üllamos balesetek veszélye fennáll, ha az emberi test üllamos
áramkörbe kapcsolódik és rajta kíilsó áramforrás áramot hajt keresztül.

Bár az átam az embei szewezrtre g/akorolt károsító hatásai több
fizikai és élettani hatásra vezethetók üssza _ ennek ellenére a villamos
baleseteket két csoportra oszthatjuk

A villamos áramütésekre és a ül|amos sérüIésekre, amelyek gyak-
ran eryütt is létrejöhetnek.

A.) A villanos áramütés és károsító mec-hanizmusa

Villarnos áíamütésről beszélünk, ha a szeívezeten átfolyó áram -
áthaladó villamos töltés - az izrrok görcsös cisszehúádását, az idegköz-
pontok zavarát vary bénulását okozza. :

Ennek tóvetkezményg a sútyosságátóI fiiggóen lehet:

- ktilső beavatkozás nélkül feloldódó izomgörcs;

- r(Md ideig tartó eszméletve§zté§;

_ szívkamra remegés (fibrilláció);

- hevenyszírrmegállrás;

- légzésbénulrás.

Mát az elyhe áramütés tünete i§ csekély izomrándulás, az áram-
erósség növekedés e a rápásétzet növekedésével, az izmok üté§éízetét
keltő görc§ö§ összerándulrásig terjedően reagálnak az áramhatásra.
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A károsító hatrások elmúltával általában maradandó károsodás nem
marad, legfeljebb az izomgörcsöt kóvető izomfájrás marad vissza röüd
idóre.

A károsító hatások elsősorban az életfontosságri szervek működése
szempontjából lehetnek kritikusak.

. A szívműkiidés és vérkeringés váltoása:

Már enyhébb áramütés esetén is jellegz€te§ tünet, hory a szívműkö-
dés szaporábbá, szabálytalanabbá válik. Elófordul, hogy a szívműködés
rövid ideig szünetel, az áramütött elveszti eszméletét, de a szívműködés
újbóü megindulása után az eszmélet visszatérése is spontán kialakul.

Kisfeszültségú (maximum 10fi) V) berendezáek által okozott áram-
ütés esetén, a szíven áthaladó áram hatrására kialakulhat szívkamra re-
megés. Ez a szívkamra á a szívpitvar izomzatának eryidejú összehúó-
dása mindig eszméletvesztéssel jár és már életveszélyt jelent.

Az eszméletlen áramütött személy bőre hideg tapintrású, arca sápadt,
pupillája merev.

Néhány hörgés szetű légzs után a légzés is megszűnik á beáll a

klinikai haláI.

Ha ez az állapot három-néry percnél tovább tart, akkoí az ag és

idegsejtek károsodása miatt - beáll a biológiai halál.

A négt percen beliil alkrlmamtt szakszerú elsősegétynyújtás (új-
raéleszté§) még életmentő lehet

IÉgzésbénulás:

A tégzá mindig megszűnik, ha áramütés következtében beáll a szív-
kamra remegés vagy a heveny sávmegállás (ez utóbbi leginkább a nary-
feszültségű berendezések okozta áramütésekre következik be) de meg-
szűnhet akkor is, ha a légzőközpont, vary ennek ingerületeit szállító ideg_

pá|yavag alégzőizom bénulása alakul ki.
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Az áramütött §zemély ilpnkor éleweszélyes állapotban van, de meg-
feleló elsósegelynyíjtrással (mesterséges légzé§) a légzést is újra meg le-
het indítani.

Árannan:

A üllamos áramütés következtében beálló halált, - ha aztkjzáróla-
gosan és eryedül az áramütés okozza - áramhalálnak nevezzük.

Idegnendszeri károsodásolc

Ebból a szempontból megkülönböztetünk azonnali idegrendszeri
tüneteket és a késóbb kifeJl6dó idegrendszeri betegségeket.

Amnnali idegrendszeri tiinetelc

Szapora és szabálytalan pulzus, szedülés, hányinger, szívtáji fájda-
lom, zsibbadrás, glengaségérzet,iuadá§, illetve súlyosabb esetben az e§z-
mélefuesztéssel j áró elektrosokk

Késóbb lrifejtődó idegrendszeri betegségelc

Ezek ritkábban alakulnak ki, de grakrabban kialakuló tünet a ülla-
mosságtól való félelem az elektrofóbia.

B.) Villamos sérülések

Az eryik legiellegzetesebb bórsérüés azáramjeg, azáramnak a bő-
rön való ki és bejutrásának helyen kialakuló jellegzetes sérülés. Fizikai
magarázatát az őram áthatolás helyen kialakuló nary áramsűrűség, iller
ve az általa okozott h6hatá§ adja. A bór másik jellegzetes károsodása a
metolliáció. A fém vezetó é§ a bór érintkezésének helyén lép fel, ha a
fém elektrolizise folyán fém ionok kerülnek a bórbe, amely ennek elszí-
aeződqét okozza,

Égést sérülések

Átahban nagfeszültségű berendezések villamos baleseteinél for-
dul eló. Fizikai m agarőzata az áram hóhatá§a. (Joule-hó okozza.) Kime-
netele alcár tragikus is lehet.
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Izmok ós inak sérüIóse:

Kialakulhat ú5l, hogy a nary áramerősség hatására bekövetkező hir_
telen izom-összehúzódá§t, az izonszálakvaw az iz' nokat a csontokhoz
kötó ínszövet szakadását okozza.

csontok sérülése:

A nagl áramerósség hatására létrejövó heves izomrángrás és az áram
által okozott hőhatá§ következtében kialakuló sérülés. (Irggakoribb a
felkar, a lapocka, a combcsont, illetve a csigolyák törése).

vérerek sérülése:

Az áram hőhatása következtében az erek fala sériilékennyé válik,
belsó vérzések léphetnek fel.

A helyi véralvadást kiváltó áramhatrás következménye - trombúzis -
miatt egyes szervek vérellátását meg akadályoua az érben kialakuló vér-
rög. (Ha az aglban vary a tüdőben jön létre az embólia haliált is okozhat).

Egléb bels6 szenek Mrosodósa:

Nag5rfeszültségrü berendezések okozta villamos balesetek során ki-
alakuló égési sérüles az imtszj5vetet is roncsolja és számolni kell vele,
hory az izomsz<ivetbő| kioldódó savanyu kémhatású nyoglobin a vese-
hámot elpusztítja. 4-5 napon belül a §é.ült balálát okozza. (A sérülés
jellegzetes tünete, ho§l vörösesbarna színú myoglobin a vizeletet meg-
festi, a üzelet vöröses barna, majd sötétbarna lesz, amit húgrérűségnek
/urámia/ neveznek).

Iírzékszenek lrárosodásal

A villamos áram hatására bekövetkezett legjellegzetesebb érzek-
szervi károsodrás a szem sériilése. Ha az fuam útja a szemet érinti (sze-
rencsére ritka eset) az áram hő hatása következtében szürke hályog ala-
kulhat ki.



Má§odlago§ bale§etek

Gyakan elófordul, hory az áramütéses bale§etek hatására líalakuló
heves izomgörcs vagl esméletvesztés másodlagos balesetet okoz. A sé-

rült leesik, elesik és az esés kóvetkeztében másodlago§ balesetet sz€nved.

A villamos balesetek különteges formái:

Wűímcsapás:

Ha villáncsapás embert ér, rajta rendkívül nasr erejű, de igen rölid
idejű áram folyik Az emb€rt közvetlenü éró üllámcsapások'á-30 %o,ban

azonnali halált okoznak

E le laromó gne s e s hul] ámo k

Közvetlen ingerhaté§t nem fejtenek ki az idegrendszerre (nem érez-
zúk), de hóhatásával számolni kell. Különösen ki vannak téve hóhatás-

nak azon emberi szewek, amelyek felépítésük folytán jól abszorbeálják
ezt az energiát éx a keletkezett hőt nehezet tudják leadni (pl. az érháló-
zattal ryengébben eltátott szemgolyók, herék, stb.).

Elekmsztatiku§ töItés€k!

Élettani veszelyt alig jelentenelg ijedtséget és az ennek következté-
ben kialakuló téves mozdulatok má§odlagos balesetet okozhatnak.

A villamos óram ldros élettani hatósának kl]ó ismerete hozzósegft a
veszéIyénet íenntartásáluz és a villamos balesekk sérükjei egészségügli

eIMt ó s ónak me4s z eru ez é s é h ez.
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