
nak, feladatainak megfelelően adaptálva, a fegyvernem, a szakcsapat igényét is 
minél jobban kielégítve kerüljön feldolgozásra, illetve oktatásra.

Ennek az elvnek, illetve követelménynek meggfelelően kellene a tananyagot 
kiválasztani olyan módon, hogy annak kb. 50-60%-a mint központi (törzs-) 
anyag szerepeljen. A törzsanyag biztosítaná az alapvető, az egész néphadseregre 
egyformán érvényes baleset-elhárítási, baleset- és környezetvédelmi ismereteket.

A témafelelős szaktanszékekre hárulna a speciális jellegű baleset-elhárítási, 
baleset- és környezetvédelmi előírások kiválasztása, elemzése, értelemzése, ok
tatható tananyagként való feldolgozása, valamint a különféle tervek elkészítése 
során történő alkalmazásuk megkövetelése a tanároktól és a hallgatóktól egyaránt.

A témával való részletesebb foglalkozás az irodalom tanulmányozása alapján 
a következő tárgykörök oktatását tartom célszerűnek: baleset-elhárítás, baleset- 
védelem; a munkaegészségügy, a munkapszichológia; a biztonságtechnika; a kör
nyezetvédelem, valamint a katonai baleset-elhárítás alapjait.

A tananyag bázisát jelentené egy központi szerkesztésű tankönyv, amely le
hetővé tenné a tanárok felkészítését, az egységes ismeretszint biztosítását. Ezen 
kívül feltétlen szükséges, hogy a tanszékek kellő körültekintéssel adaptálják a 
saját témáikra az új tananyag gyakorlatias jellegű részeit. Az elméleti tananyag
hoz igazodva, a szakmai szabályzatok, utasítások vonatkozó pontjainak alkalma
zását a különféle gyakorló és csoportos foglalkozások, tervezési feladatok során 
lehet eredményesen elmélyíteni.

Véleményem szerint az Akadémia tanszékei -  megfelelő gyakorlati segítség
gel -  képesek és készek -  az optimálisan szükséges felkészülési idő biztosítása 
után -  a mai kor követelményeit kielégítő színvonalon okratni a baleset-elhárí
tás, a baleset- és környezetvédelem szükséges témaköreit.

A katonai tevékenységhez kapcsolódó munkahelyi környezeti 
károsító hatások, egészségkárosodások veszélyei

Blascbke Henrik kinevezett polgári alkalmazott

A néphadsereg egészségkárosodással foglalkozó szakembereinek egyre gya
koribb, rendszerint egymással kapcsolatos feladata a szolgálati helyeken előfor
duló zaj- és rezgésterhelések megítélése, az ezzel kapcsolatos problémák megoldá
sa. A zaj tárgyalása után most a kisfrekvenciás tartományú mechanikai rezgések
kel foglalkozunk.

Mechanikus rezgés (vibráció)

1. Rezgéstani alapfogalmak
Egy részecske (tömeg) mozgását akkor nevezzük mechanikai rezgésnek, ha 

adott egyensúlyi állapothoz képest az elmozdulás iránya periodikusan ellenté
tesre változik. Ennek a rezgésnek az időegység alatti számát frekvenciának ne
vezzük.

A rezgés meghatározásához három főparaméter szükséges: kitérés, sebesség 
és a gyorsulás. A kitérés az a szakasz, melyet a részecske (tömeg) nyugalmi hely
zetéből kimozdulva megtesz, a sebesség a tömegmozgás segessége, a gyorsulás pe-
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dig az időegységként mért sebesség változása. A rezgéseket létrehozó erő hatásá
tól függően a rezgések lehetnek: szabadrezgés, kényszerrezgés, csatolt rezgések.

Szabadrezgés, ha egy rugalmas rendszert nyugalmi helyzetéből kimozdítunk 
és magára hagyjuk.

Kényszerrezgésnél állandó külső periodikus erőhatás van. Csatolt regések- 
nél két rezgő test között az energia periodikusan kicserélődik, a rezgések kölcsö
nösen befolyásolják egymást.

Rezgéseknél az amplitúdó maximális értékét akkor éri el, ha a rendszer sza
bad rezgésének frekvenciája megegyezik a várható erő frekvenciájával. Ezt a 
jelenséget nevezik rezonanciának. Az történik ilyenkor, hogy a rezgő rendszer a 
gerjesztőrendszertől éppen abban a pillantban kap mindig energiát, amikor az 
amplitúdója egyébként is növekszik. így az amplitúdó különösen nagyra nőhet, 
káros hatások okozója lehet.

2. Az emberi szervezet rezgésérzékenysége
Az emberi szervezet rezgéstani szempontból bonyolult rendszer. A rezgés

hatások vizsgálatára a testet mechanikai rezgőrendszernek fogják fel, így vizsgál
ják a gerjesztő rezgések hatását az egyes testrészeken.

A szervezetre károsító hatást elsősorban a 0,5-300 Hz frekvenciájú mechani
kus rezgések fejtenek ki.

A 0,5 Hz-nél kisebb frekvenciájú rezgéssel az egész test együtt mozog. Az 
ilyen frekvenciájú rezgések okozzák pl.: a tengeri, repülőúti betegséget. 300 Hz- 
nél nagyobb frekvenciájú rezkéseknél elsősorban az akusztikai hatás (hallható 
hang) érvényesül.

A szervezetet érő rezgés nem korlátozódik a közvetlen érintkezési helyre. Az 
emberi test vezeti a rezgést és kényszerrezgést végez. A kényszerrezgés frekven
ciája megeg> ezik a szervezetet érő rezgés frekvenciájával, kirérése azonban a test 
impedanciájának megfelelően változik. Az emberi test csillapítja a rezgéseket. 
Minél nagyobb a frekvencia, annál erősebb a test lágy részeinek csillapító hatása.

Veszélyt a rezonancia jelensége okoz a testben. 3-6 Hz közötti frekvencia- 
tartományban van a csípő, váll s fej rezonanciája álló és ülő helyzetben. Ülő hely
zetben újabb rezonancia is adódik a fej- nyak- váll rendszer miatt a 20-30 Hz tar
tományban. A 7 Hz az agy bioáramainak veszélyes rezonanciáját okozhatja. 60- 
90 Hz-nél a szemgolyó, míg 100—120 Hz körül az állkapocs rezonanciája követ
kezik be.

Gyakorlati szempontból fontos kérdés, hogy a frekvencia vagy az amplitúdó 
növelése kedvezőtlenebb hatású-e a szervezetre. A rezgések tulajdonságai és a 
szervezetre gyakorolt hatásai még nem teljesen tisztázott kérdések, ezirányú 
kutatások napjainkban is folynak.

3. A károsító hatású vibráció okozta szervezeti elváltozások
A rezgésnek az emberre gyakorolt kedvezőtlen vagy károsító hatása elsősor

ban attól függ, hogyan történik a rezgés átvitele az emberre és továbbítása az 
emberi testen belül, továbbá a rezgés fizikai jellegétől, a hatás időtartamától és a 
rezgénsek kitett személy egyéni tulajdonságaitól. Ezeket figyelembe véve a meg
engedettnél nagyobb rezgések okozhatják az alábbi elváltozásokat:

a) Csont- és ízületi elváltozások: a préslégszerszámmal dolgozók leggyako
ribb megbetegedése. Az izmok és ízületek által ellennyomást gyakorolva igyek-
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szik ellensúlyozni a szerszám ütését. Ennek megfelelően a csontelváltozások a 
legerősebb mechanikus hatásnak kitett ízületben, a könyökben képződnek.

b) Érelváltozások: az érelváltozások 30 Hz-nél kezdődnek 200-250 Hz-ig 
növekednek a panaszok, majd 250 Hz felett ritkulnak. Ez a tartomány a kapilári- 
sok működését károsítja, a káros reakciót az ismétlődő vibráció és a hideg együt
tesen váltja ki.

c) Egyéb elváltozások: a vibráció általánosan kifejtett hatásáról még hiányo
sak az ismeretek. Irodalmi adatok alapján a leggyakoribbak: különböző idegrend
szeri panaszok, légzési nehézség, egyensúlyérzés zavara, fokozott verejtékezés, 
ingerlékenység, beszédzavar. A leggyakrabban tapasztalt pszichológiai tünetek: 
zavartság, aggódás, félelemérzés, rémület.

4. A rezgések megengedhető értékei
A rezgések megengedhető értékére ma még álralános előírások nem ismertek. 

Irányelveket dolgozott ki e témában több ország. A határértékek megállapítása 
nemcsak azért nehéz, mert az egyéni tűrőképesség nagyon különböző, hanem azért 
is, mert a keltett hatás a rezgés paramétereitől, valamint a szervezetet érő táma
dási pontjától is függ. Különbséget tesznek kézen, karon keresztül ható rezgések 
(a test egy részére ható rezgés) és az egész testre ható rezégés között.

A rezgések elviselhetőségét általában „K ” értékkel jellemzik.

A „K ” értékekhez a következő szubjektív értékelés tartozik:
K  *= 1-3 érezhető, tartósan még elviselhető.
K  =  3-10 kellemetlen érzés, tartósan nem engedhető meg.
K  =  10-30 nagyon kellemetlen, rövid ideig engedhető meg.
K  =  30-100 elviselhetetlenül erős, munka csak nagyon kis ideig végezhető.

Az egész testre ható rezgések megítélésénél különbséget tesznek a rezgések 
között aszerint, hogy milyen irányból érik a testet és természetesen a megenged
hető értéknél figyelembe veszik a napi expozíciós időt is.

5. Rezgésmérés
A rezgésre jellemző paraméterek (kitérés, sebesség és gyorsulás) mindegyike 

külön-külön is mérhető. A köztük levő matematikai összefüggés ismeretében 
egymásból számíthatók. Lehetséges tehát minden olyan érzékelővel, mely válta
kozó áramú kimenettel rendelkezik, gyorsulást, sebességet és elmozdulást mérni.

A rezgés legegyszerűbben mérhető jellemzője a gyorsulás. Ennek méréséhez 
piezoelektromos gyorsulásérzékelő műszert használnak.

Működésük alapja egy piezokristály azon deformációja, amely egy rákapcsolt 
erő hatására kimenő feszültséget hoz létre. Ez a feszültség az erővel arányos. Ha a 
kristályra egy tömeget erősítenek, és az egészet rezgésbe hozzák, akkor a tömeg 
gyorsításához szükséges erőt a kristályon át hozzák létre. Mivel erő =  tömegX 
gyorsulás (Newton törvénye), tehát a kimenő feszültség a gyorsulással arányos.

A piezoelektromos érzékelő használata igen elterjedt, mivel mérési területe 
megfelel az általános követelményeknek, beszerzése viszonylag olcsó, valamint 
segítségével mindhárom paraméter integrációs kapcsolás útján megkapható.

6. Megelőzés
A legismertebb vibrációs ártalmú munkahelyek: kézi motorfűrész-kezelők, 

préslégszerszámmal, szegecselő berendezésekkel dolgozók, nehézgépjármű-vezetők,
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repülőgép-vezetők. Ezekre a szolgálati és munkahelyekre a munkaalkalmasság 
szempontjából megelőző orvosi vizsgálatok szükségesek. Az ízületi és csontmegbe
tegedésben szenvedőket, magas vérnyomásúakat el kell tanácsolni a vibráció
veszélyes helyekről. Az expozíció foka szerint évenként időszakos orvosi vizsgálat 
végrehajtása szükséges.

Műszaki szempontból alapvető feladat a rezgés minél tökéletesebb elkülö
nítése az emberi szervezettől. Ennek különböző technológiai megvalósításai is
mertek. Gépek, berendezések rezgése elsősorban forgó, mozgó tömegek kiegyen
súlyozásával csökkenthető. A kézre ható rezgés csökkentésére egyéni védőeszközt 
alkalmaznak.

A technológiai védekezés mellett ismeretesek a megelőzés szervezési lehetősé
gei, amelyek alkalmazásával a rezgés károsító hatásai csökkenthetők.

Munkavédelemmel kapcsolatos új jogszabályok

Az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség által 25/572/1977. számon és „A  
Magyar Néphadseregben hatályos alapvető munkavédelmi jogszabályok gyűj
teménye” címen kiadott segédlet megjelenése óta az alábbi munkavédelemmel, 
biztonságtechnikával és munkaegészségüggyel foglalkozó utasítások léptek ér
vénybe :

1. A 49.1977. (HK 17.) HM számú utasítás a munkavédelem és baleset-el
hárítás megszervezéséről és végrehajtásáról szóló 481963. (HK 8.) HM számú 
utasítás hatályon kívül helyezéséről.

2. A 29 1978. (HK 17.) HM számú utasítás a fegyveres erők, a fegyveres 
testületek és a rendészeti szervek kártérítési felelősségéről szóló 16/1978. (III. 1) 
MT számú rendelet végrehajtására kiadott 4/1978. (III. 5.) HM számú rendelet 
a Magyar Néphadseregben történő alkalmazásáról.

3- A 47/1978. (HK 23.) HM számú utasítás a Magyar Néphadsereg környe
zetvédelmi feladatairól.

4. A 84 1978. (HK 39.) HM számú utasítás a baleset-elhárítási munka- 
védelmi tevékenység fejlesztéséről a néphadseregben.

5. A 14 1973. (HK 9.) HM számú utasítás a munkavédelmi rendeltetésű 
egyéni védőeszköz-ellátás rendjéről.

6. A 33 1974. (HK 24.) MN PÜSZF számú intézkedés módosítása.
7. A 23 1976. (HK 8.) MN PÜSZF-M N EüSZF számú együttes intézkedés 

a néphadsereg munkaegészségügyi helyzetének vizsgálatáról, a munka- és üzem
egészségügyi hiányosságok felszámolását szolgáló intézkedési tervek összeállítá
sáról.

8. A 24 1976. (HK 12.) MN PÜSZF számú intézkedés a személyi állomány 
felkészítéséről a Katonai Általános Baleset-elhárító és Egészségvédő Szabályzat al
kalmazására.

9. A 22<1977. (HK 16.) MN PÜSZF számú intézkedés a halálos kimenetelű 
balesetekről készült adatlapok felterjesztési határidejének módosításáról.

10. A 39'1978. (HK 19.) MN PCTSZF számú intézkedés a járműre sze
relt emelőgépek létesítési, használatba vételi eljárásáról, üzemeltetéséről és idő
szakos vizsgálatáról.

11. A 40 1978. (HK 19.) MN PCTSZF számú intézkedés a nyomástartó
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