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A villamos baleseíek megelőzésének lehetősegei

A villamos balesetek megelőzésének műzaki tehetőségeiról a Katonai Logisztika 4. évfolyatn- 1. szőmában, a viüamos balesetek és ezek
élettani hatásának a Katonai Logisztiltl 5. évfolyamának 2. szómában
megjelent cikkek befejezéseként,jelen tanulmányomban a villamos balesetek megelőzé§ének emberi tÉnyezóiról és a sérüttek etlátásának lehetóségeiról kívánok szolni.
Á villamos balesetek megelózésének műszaki lehetőségei a kónetlcnül
vagl közvetve ható biztonsdgi eszközök (berend.ezések) a,lkalmazdsa alapvetően azt biztosftja, hogl az ember ne keriiljön veszélyes térbe (veuélyzónúba).
Bár a biztonsági eszköók időszakos ellenórzését köíelező nemzeti
szabványok írják elő, a ryakorlati tapa§ztalatok azt mutatják, hory ezen
eszközök a két ellenórzés közti időszakban is működésképtelenné válhatnak. Ha ezek múködésképtelenek és a kóteleó ellenórzések elmaradnak, számolni kell a üllamos balesetek bekövetkezésével.

Az ilyen körülmények kózött végzett munka, munkavéde|mi elókészítéseaz&t jelent fokozott fi§elmet és körültekintát, meít a balesetveszély kialakulása vary megléte nem jelentkezik olyan markánsan, mint
eg tldaíosan"Íeszültségalatt" végzetímtlrrka esetén.
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A villamos készűlékeket, berendezé§ek€t kezeló és üzpmeltető
állomány munkavédelni oktatása
az oktató törekedjen arra, hory az oktatott állomány a szükséges mértékben isrrerje meg a villamos áram élettani hatá-

Az oktatás során

sát.

Ezek az ismeretek segítik a szülséges veszelyérzet áa|akjtását, az
oktatott állomány megérti, hogy miért kell a balesetmentes tevékenpéghez szülrséges biztonsági rendszabályokat megtanulni és munkája során

betartani.
Oktassa a szülséges bütonsági rendszabályokat, valamint a üllamos
balesetek bekövetkezesében kötelező elsősegélynyujtá§ általános é§ helyi szabályait.

Biztonsági rendszabályok oktatá§a

A biztonsági rendszabá\ok o}íatásánál ki kell oktatni

a kezelő és
rendszabályok
villamo§ság-bizton§ági
az
átalános
üzemeltetó állományt
és az adott készülék, berendezés műszaki leírrásában rögzített biztonsági

rendszabályok ismeretére.

Küönös gonddal kell oktatni azokat a szemé\eket, akik feszültség
alatti munkát végeznek. (FeszüItség alatt végzett munka az a munlra,

amebnek során a üllamosberendezés feuültség alatt ólló részét,a munkát
végző személynek 4 munka elóMszítése, végzése és befejezése alatt és után
testével meg l<ell közelíteni, vagl szerszómával meg keü érinteni, illetve fog,
ni).

Ezt a munkát egyidőben legalább két személynek kell végezni, amelyek közül az eg5rik szakképzett és kioktatott, a másik személy legalább
kioktatott. (A kio]aatós és a vb-sgóztatás tényét 4 munkÁItatónakkell udni
bizonyítani).
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\y'i||amos }a|6gglek bekövetkezé§ekor köíelező elsősegélyny,rújtás általános ás helyi szabályai

A villamos balesetet szenvedett személy sona sokszor az idejében és
helyesen végrehajtott mentéstól és elsósegéIyben való részesítéstólfügg.

Mivel a katonai tevékenység ma már §zinte telje§ vertikumát átfogia
üllamos energiával való kapcsolat, kívánato§ lenne, ha mindenki ismerné azokat a tennivalókat, amelyek helyes alkalmazásával a üllamos balesetet §zenvedett személyek életétmeg lehet menteni.
a

A segélynyíjtás nemcsak erkölcsi, hanem törvényben elóírt kötelesség is.

Egy üllamos baleset kapcsán el§zenvedett égésisérűles, erósen vérző seb vagy csonttörés is súlyos sérülés lehet, de a fó vesályt az áramütés

okozta izongörcsök

jelentik

Az áramütött személyt néhány másodpercen belül ki kell szabadítani
az életétv*zé|yeztető áíamkörből és ha erre szükség van (nem lélegzik
ésfuary nincs kimutatható szívmúködése) haladéktalanul meg kell kezdeni az újraélesztést.

eg5l

Itt kell hangsúlyozni a haladéktalan b€avatkozá§t, mert több€t ér
laikus szeméIy á|íalvégzett azonnali, mint esl tökéletes, de elkésett

menté§.

A mentést és elsósegéIynyújtást a következó sorrendben lrell végrthajtani:
- szabadítsuk ki az áramütött személyt veszelyes belyzetéből, az
áramkörből (amíg áramkörben van, addig a villamos töltések folyamatosan áramlanak át a szervezetén!);
- a

-

kiszabadítást követően azonnal kezdjük meg

az

elsősegélynyujtást

szükség esetén _ az újraélesztésieljárásokat (minden másodpercnl ké-

sedelem végzetes lehet!);

7o!.t

ha eryedűl van a segélynyújtó, a segélyryijtás közben kiabálással
hí\aon.segítséget(a sérült még a legröüdebb idóre sem szabad eryedül

,_

_

hag5mi!);

- azonnal hívassuk a leghamarabb elérhető orvost és a mentőket is
(ugyanis a mentők rendelkeznek olyan készülékkel, amelyek segítségével az újraélesztésmég eredményesebb lehet!);

, - szükég esetén gondoskodjunka villamosmű (árarnszolgáltató) és a
műszaki mentők (tűzoltók) értesítésérőlis!;
- az eseményt haladéktalanul

jelentsük a szolgálati elöljárónak.

Az áramütött kiszabadítása az áramkörből
Ha az áramütött az áramkörben maíadt (pl. az elengedési áram_

erósséget meghaladó áram miatt kialakult izomgörcs miatt) haladéktala-

nul meg kell szabadítani a további árambehatástól, mert az további ve-

szélyt jelent számára.

A kiszabadítást végző személy vigyázzorl arra nehory maga is az
áramkörbe kerüljön. Ha ezzel miás balesetet vagy jelentós anyági kárt
nem okoz, legcélszerűbb a hálózat lekapcsolása. Gondoljunk arrá is, ha
az_áramütött személy a magasban került az áramütés izomgörcsös fogságába, az izomgörcs (áramútés) megszűnésekor a magasból leeshet, további másodlagos balesetet szenvedhet.
Ha van rá röüd idő alatt lehetőség, gondoskodjunk az áramütött
leesésénekmegakadályozrására vag;u a zuhanásból adódó sénilések súlyosságának csökkentésére.
Kis feszültsegú berendezéseken (pl. 400/230) bekövetkezett áramü,
és az mindenkinek kö-

tés sérúltjétbárki kiszabadíthatja az áramkörból
telessége is.

Ezértindokolt, hogy a gyakorlati munkavédelmi oktatásban, az adott
tenilet (műhely, raktár, stb.) villamos hálózatnak feszült§égmentesítésre
(lekapcsolásra) szolgáló kapcsolók helyét, funkcióját oktaini. Amennfiben arra röüd idón belül lehetőség van, akkor a kiszabadítást kikapcso-
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lással (az áramkör megszakításával) kell végrehajtani, ha az egyértelműen és ryorsan a főkapcsoló kikapcsolásával, olvadóbiztosítók eltávolításával vagy a dugós csatlakoó kihúzásával lehetséges. Ha üllamos szakember van jelen és rendelkezik az erre alkalmas szigetelt nyelű szerszámnral, akkor a kikapcsolrást a vezeték elvágásával vagy ha földelő-röüdrezáró is van a helysánen a vezeték földelésével és rövidrezárásával
(amikor is a vezeték túláramvédelme hozza létre a kikapcsolást) létre
lehet hozni.

Ha a baleset olyan helyen történt, hogy a rövid idón belül való ki-

kapcsolás nem lehetséges (nem szabad az időt a kapcsolószerv hosszas
keresgéléséveltölteni!), akkor az áramütöttet feszültség alatt kell az
áramkörből kiszabadítani haladéktalanul úgy, hogy csupasz kézzel vag
testünkkel őt ne érintsük, de ne érintsük a feszült§ég alatt álló sz€íkezeti
részt sem. Az áramütött kiszabadítása a berendezéstől való elhúzásával
vary eltolrásával valósítható meg, amelyhez szigetelő anyagú rudat, fanyelű száraz kampósbotot vas/ §zer§zámot használjunk vagy száraz fapadlóra szigetelő anyagú (gumi, PVC) sónyegre állva szárazruhával betekert
kézzel az fuam;j;lött ruházatát megfogva húzzuk le. Az elhúzáskor vagy
eltoláskor is ügleljünk arra, hogy az áramütött el(le)-esésekor másodla_
go§ balesetet ne szenvedjen.

Nrg/ fe§zütt§é8ú berendezésen bekóvetkezett baleset áramütöttjét

megközelíteni is veszélyes. Mentésétcsak olyan üllamos szakember végezheti, aki a helyi viszonyokat is jól ismeri.

Azelsősegély
Az elsősegélynyujtást az áramkörből való kiszabadítást követően

azonnal meg kell kezdeni, nrert az elsósegelynyújtás módja mindíg a sérült állapotától függ. Elóször eltenórizri kell, ho§/ a §érült eszméleténél
van-e, műkiilnek e az alapvetó életfirrkciói (légzés,vérkeringés):
-

a l€gzés ellenórz.é§ére az áramütött

személyt szilárd alapra a hátára

fektetjük (alá kabátot, vas/ takarót teítve) a mellkas elülsó részeről
eltávolítjuk a felsó ruházatot, arcunkkal a mellkas magasságáig lehajolunk, oldalról firyeljük, hory a mellka§ ütemesen emelkedik és sűllyed-e.
Ha jól látható kitéréseketlátunk, a légzé§ kielégítő, ha nincs vary csak
bizonytalan a kitérés,akkor légzésnincs, vagy nem kielégítő.

- a vérkeringés ellenórzés6nekbiztos módszere a nyaki veróér tapintással történő vizsgálata, A vizsgálathoz a nyakizom elülsó szélénélaz
ádámcsutka (gégefő) magasságában két újunkkal a mélybe tapintva figyeljük, hog5l érzünk-e lüktetést. Ha érzünk, akkor a vérkeringá rend6en van, ha az újunk helyzetének próbálgató áthelyezésével üzsgálattal
sem érzünk lúktetést, akkor a vérkeringés ryakor|atilag megszűnt.

Az elvégzett vizsgálatoktól fiiggóen:
- ha az óramütött eszméleténélvan, a hanyattfekvő helyzetben úgy
helyezzük el, hogy feje is laposan leryen, Ruházatát meglazítju} és véd-

jüka további ártalmaktól (hóség, hideg, csapadék, kiváncsiskodók, stb.).
-Alacsony
hőmérséklet esetén a lehűlés ellen takarjuk be, de melegíteni
nem szabad. A sérültet állandóan firyelve (hogy nem következik-e be pl.
eszméletvesztés)várjukmeg az orvos vag5l a mentőkérkezáét, akikmajd
a szükéges ellátást biztosítják.

eszméletlen, de normális szívmúködése és légzése
van, igyekezzünk eszméletre téríteni,erós szagú anyag szagoltatásával
- ha az áramütött

(az elsósegélynyujtó felszerelésben lévő ammóniapárna segítségével)arcának gyenge ütögetésével, stb. Ha valóban csak ájult, az e§zméletét vatOszinri

iovia idő; belül üsszanyeri. Ha teljesen eszméleténélvan, né-

hány korty kávét, teát itathatunk, de áíamütött személynek szeszes italt

adni TILOS!

- ha az óramütött eszméletlen és nem léIegzik, al&or halálos veszélyben van, mert a létfontosságú szervek - dacára a megfeleló szívmúködésnek - ketló oxigénellátás nélkül véglegesen, visszafordíthatatlanul károsodnak. Ilyenkor meg kell kezdeni a mesterséges légzésta jelenleg korszerűnek iartott befúvásos módszerrel (szájbóI-orrba vagy szájból-szájba). Vigyázat, ha a sérültnek szívmúködése van szívmasszázst alkalmazni
tilos, mert azzal esetleg szívburokepedést okozhatunk.

ha az óramütött nem lélegzik és nincs vérkcingése, akkor beállott a
klinikai halál. Az áramütött személy állapota súlyos, de ha 4-5 percen
belül sikeres újraélesztéstalkalmazunk, nem reménytelen. Ezt az eljárrást
a befúvásos lélegeztetá és külsó szívmasszázs együttes alkalmazásával
-

kell folytatni.
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A fenti vizsgálatokat

és élesztésimódszereket az elsó§egélynyujtók
oktatásánál képzett egészségüryi§zakembereknek kell oktatni és a lehe_
tőségekhez képest gyakorolni.

A sérült sáütása

A üllamos áramütött
hiszen

szr;mél\t óvni kell minden károsító hatrástól,

szervezet az áramütés következtében rendKvül súlyos terhelésnek volt kitéve. Egy ismételt, látsznlag kis terhelés is súlyos állapotot
válthat ki. Eúft alapszabály, hogy az áraműtöttet, az ráramkörből való
kiszabadítás és az újraélesztésentúl ne engedjük mozogni. Ez vonatkozik
a szállitá*a is, ezért szállítani csak az orvos utasítására szabad. A kórházba szállítás elsősorban inkább kíméletes mint gyors legyen.
a

Összességében

A katonai szervezetek vezetőinek törvényben elóírt kötelessége,
hogy az egészséget nem károsító, balesetmentes munkafeltóteleket biztosítsa.
Ielen cikksorozatban rá kívóntam irán ,ítani a frg/elmet a villamos kíszülékeket, berendezésekt kezelő, ijzemeltető, vagl annak k)myezetében
tartózkodók veszélyhelyzetére, a me4előzés műszaki követebnényeire, az
etnberek fellészítésévelkapcsolatos főbb elvárásol<ra és a sérüItek ellútás úna k főbb szempontj aira.

