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1. Az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség Baleset-elhárítási 
és munkavédelmi osztály 

TAJÉKOZTATOJA 

a haditechnikai eszközökkel történt balesetekről 

A tájékoztató a katonai· szervezetektől 1975-1981 években beérkezett bal
eseti adatlapok alapján készült. A tájékoztató a balesetek közül azokat elemzi, 
amelyekben a haditechnikai eszközök valamilyen hibája kimutatható volt. 

A tájékoztató célja ismertetni a vizsgált balesetek bekövetkezésének okait, 
a balesetet okozó haditechnikai eszköz biztonságtechnikai állapotát, ezáltal se
gítséget nyújtani a megfelelő megelőzési módszer kialakításában. 

I. 

Megállapítások 

1. A vizsgált időszakban haditechnikai eszközök használata közben 1468 
baleset történt, ebből 233 baleset során volt megállapítható az eszköz valamely 
hiányossága. A többi esetben személyi hibák, környezeti hatások vezettek a bal
esethez. Az eszköz hibájából bekövetkezett balesetek száma a haditechnikai bal
eseteknek csupán egyhatoda, az MN összbaleseteinek pedig 8 ezreléke. 
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A 233 baleset következményeként megsérült 247 katona, közülük meghalt 
7, csonkult 16, továbbá 166 súlyosan, 58 könnyebben sérült meg. A balesetek 
miatt kiesett 5325 szolgálati nap. Tömeges baleset csupán két esetben fordult 
elő, alapvetően az egy baleset - egy sérülés a jellemző. 

2. A balesetek fontosabb adatait a következő táblázat tartalmazza: 

119751 1976 
119771 

1978 11979 11980 11981 
1 1 

7év 
át!. 

A balesetek 
száma 34 35 22 31 28 42 41 233 33,3 

--------------------- ----

Sérülések száJna 39 35 25 31 28 48 ~I__:_ 35,'l 

1 

--------------- ---
halálos 3 1 1 1 - - 1 7 1 

------------------------
,cl csonk. 2 3 2 2 - 4 1 16 2,3 
.0 ------------------------
.0 súlyos ., 17 28 18 25 20 31 27 166 23,7 

------------------------
könnyú 17 3 4 3 8 13 10 58 8,3 

-------------------------

Kiesett napok 
száma 683 1073 712 668 681 1052 1051 5925 846,4 

------------------------
Kiesett napok 
száma/sérülés 19 31,6 29,7 22,3 24,3 21,9 26,3 24,7 25 

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a vizsgált időszak közepén (1977-
1979) a baleseti mutatók kisebbek az átlagosnál, mint az utolsó két év mutatói 
jelentősen meghaladják az átlagot. 1977-ben volt legalacsonyabb a balesetek 
száma, azóta a balesetek száma, ha változó mértékben is, de tendenciáját te
kintve fokozatosan növekedett. 

Ez a növekedés azonban feltehetőleg a jelentési fegyelem megszilárdulásá
nak is a következménye. 
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3. A balesetek. haditechnikai eszközcsoport szerinti megoszlását a követke 4 

ző táblázat mutatja: 

Bale- Ebből Kiesett 1 Bale-
1 

Kiesett Kiesett [ 
setek h 1. lcson- szolg. ; setek napok munkanap 
száma a a- kulá- napok 1 

0/o-OS 

1 

%-os 
sérülés 1 los SOS szarna mego. mego. 

1 

Lánctalpas 
harcjármű 115 2 7 2837 46,6 47,9 25,1 

Kerekes ' 1 

harcjármű 59 2 2 
1 

1185 23,9 1 20,0 20,8 
' 

Aggregátor 5 - -

1 

125 2,0 2,1 25,4 

Műszaki 1 

eszközök 13 - 3 552 5,3 9,3 42,5 
1 

Kiképzés-
technikai 
eszközök 9 - 1 84 1 3,6 1,4 9,3 

Fegyver, 
lőszer 27 - 2 621 10,9. 10,5 23,0 

Híradó 
eszközök 4 - 1 105 1,6 1,8 26,3 

Egyéb 
eszközök 15 

1 

3 -
1 

416 6,1 7,0 
1 

34,7 

Összesen 247 7 [ 16 1 5925 [ 100,0 [ 100,0 24,7 

A táblázatból megállapítható, hogy a balesetek több mint 800/o-a három 
eszköz csoporthoz, a lánctalpas és a kerekes harcjárművekhez, valamint a fegy 4 

ver, lőszer csoporthoz kapcsolódik. E csoportoknál előfordult baleseteket a kö 4 

vetkezők szerint lehet jellemezni: 

a) Lánctalpas harcjárművek 

Az eszközcsoporton belül eszközökre való felbontással a baleseti mutatók 
a következőképp alakultak: 

Ebből Balesetek száma Kiesett 
Sérü- Kiesett a hiba jellege szolg. 
lések hal, -1 cson- napok 

1 
a kula- szerint napok/ 

száma száma 
OS SOS konstr. 1 karb. sérülés 

Harckocsi 1 102 2 6 2545 1 30 72 1 25,5 

Hk. vontató 1 4 - - 128 - 4 32,0 

122mm-es 
önjáró 
löveg 2 - 1 69 - 2 34,5 

BMP-! 7 
1 

- - 95 7 
1 

- 13,6 
1 
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A legtöbb sérülés a T54/55 harckocsival következett be, ezzel arányos a 
szolgálatból kiesett napok száma is. A balesetek súlyossága az· átlagnak meg
felelő. 

A harckocsi szerkezeti elemeit baleseti veszélyforrás -szempontjából vizs
gálva, megállapítható: 

- 42 baleset eredt a parancsnoki, illetve töltőkezelői búvónyílásának le
csapódásából. Itt egyértelműen kimutatható volt, hogy a kiegyenlítő torziós rugó 
karbantartási ,felületesség miatt kifáradt, illetve eltó.rt, valamint a fedélzár nem 
működött, esetleg hiányzott; . 

- a kiesett szolgálati napok számát tekintve legsúlyosabb baleseteket azok 
a harckocsi töltőkezelők szenvedték el, akiket a hátrasjkló lövegfar megütött. 
Jelenleg nincs olyan műszaki megoldás, amely megakadályozná, hogy a töltő

kezelő figyelmetlenségéből, vagy véletlenül a lövegfar mögé kerüljön; 
- 4 esetben sérült meg harcjárművezető, illetve a küzdőtérben tartózkodó 

személyzet, mert a harcjármli ülése nem csillapította kellő mértékben az átszeg
delt terepen Való mozgás közben fellépő terheléseket; 

- 6 esetben szenvedett balesetet harckocsi irányzó, mert a toronyforgás 
közben lába lecsúszott a lábtartóról. A lábtartó konstrukciós kialakítása olyan, 
hogy nem akadályozza meg a láb lecsúszását; · 

- 10 baksetet okozott töltéskor a hüvelyterelő kialakítása. A töltőkezelők 
töltés közben a lőszerrel kezüket a hüvelyterelőhöz szorították. A balesetek szá
mából adódóan nem feltétlenül a gyakorlatlanság okozta a sérüléseket. Ez a 
kérdés elmélyültebb helyszí~i vizsgálatot igényel; 

- ugyancsak 10 balesetet okozott a hütőzsaluk mozgató mechanizmusainak 
karbantartási hiányossága, mely következtében a zsaluk megbízhatatlanul mű
ködtek. 

A harckocsi vontatókkal és az önjáró lövegekkel bekövetkezett balesetek 
a búvónyílások lecsapódásából származtak, ezek is karbantartási hiányosságra 
utalnak. 

A BMP-1 ·harcjárművel történt az egyik nagyon súlyos baleset, mert a töl
tőgép működése közben az irányzó karja az emelő villák közé szorult és meg
roncsolódott. Ebben az esetben a védőJemez kialakítása nem volt megfelelő. 

b) Kerekes harcjárm_ür;ek 

A kerekes harcjárművek közül a 0944 PSZH és a FUG alkalmazása köz
ben törént balesetek megoszlása a következő: 

1 
1 

Ebből 1 Balesetek száma 
Sérülé· Kiesett 1 

a hiba jellege Kiesett 

sek : 1 napok 1 szerint szolg. 

! 
száma 1 halá-1 cson- száma 

1 konst.) karb. , ht;; 
napok/ 

1 los kulá- sérülés 
i SOS 

' ' 

1 
1 

1 1 
! 

1 D944 1 

PSZH 
1 

53 
1 

1 i 2 

1 

1047 41 8 4 
1 

20,1 

FUG· 
1 

6 

1 

1 
1 

-
1 

138 - 5 1 27,6 
1 

A táblázat adatain túl külön ki kell emelni, hogy 37 sérülést - köztük cson
kulásost is - okozott a D944 PSZH küzdőtér ajtó kézre csapódása. Az ajtószer· 
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kezet kialakítása olyan, hogy működtetése - · főleg beszálláskor - balesetveszé
lyes, mert a felső ajtófél súlyának egy része kiegyenlítés nélkül hat a zárást 
végzőre, amely a jármű mozgása közben folytonosan változó terhelést jelent a 
katona karjára és jelentősen megosztja a figyelmét. Beszálás közben a katona 
ösztönö.sen az első kezeügyébe eső szilá_rd helyen kapaszkodik meg, ebben az 
esetben· az ajtókeret peremében. A ·felsofoltak következtében a felső ajtófelet a 
kezére csapja. 

Nyolc balesetet okozott - köztük 2 halálos - a járművek fékrendszerének 
m~ghibisodása, ezek a bales~tek egyértelműen a szakszerűtlen karbantartás mi
att következtek be. 

e) Fegyver, lőszer 

A lőszer és kézifegyverek l\asználata során 27 baleset következett be az esz
közt érintő valamilyen hiányosságból, ameiy 569 szolgálati nap kiesést eredmé
nyezett. A baleseteket viszgálva a .következők állapíthatók meg: 

- 17 balesetet ·okozott a robbanó hangjelző. A gyújtózsinór anyaghibája 
miatt korábbi robbanás következett be még a kezében, vagy közel a katonához, 
illetve e11enkezőleg olyan jelentős időkésleltetéssel robbant a töltet, hogy a ke
zelőben., tévesen a befulladás képzetét keltette; 

- 6 esetben történt baicset a kézifegyverek karbantartásának elmulasztása 
miatt; 

- 4 esetben következett be baleset 100 mm-es harckocsi lőszerrel tüzelés 
kö~b~r, mert a lőszer hüvelye anyaghiba miatt megrepedt, a forró lőporgázok 
a zárszerk~zetből kifújtak. 

d) Műszaki eszközök 
Műszaki eszközök kezelése során történtek a legtöbb kiesett nappal járó sé

rülések. A balesetek háromnegyedét karbantartási hiányosságok okozták. 

4. A ·sérülések okait vizsgálva megállapítható volt, hogy azok karbantar
tási, konstrukciós, illetve anyaghibiból eredtek. Ilyen felosztásban mutatja a 

balesetek megoszlását a következő táblázat: 

1 

1 
i 

1 

meg.-

1975 

1 

1976 1 1977 11978 1979 1980 1981 össz. osz- át-

1 
1 

lás lag 

1 1 
% 

Karban-
1 

1 

tartási 26 12 9 13 13 i 25 29 127 51,4 18,1 

Anyag-

1 

: 

hiba 7 i 5 
: 10 3 

1 

2 6 7 40 16,2 5,7 

Konst-

1 

rukciós 6 18 6 
! 

15 : 13 1 17 5 80 32,4 11,4 

1 1 1 

1 
1 

1 

1 1 1 1 

i 100,01 Összesen 39 35 
1 

31 25 28 48 41 247 35,3 
1 1 

E szerint a csoportos1tas szerint vizsgálva megállapítható, hogy karbantar
tási hiányosság okozta a sérüléseknek több mint a felét, anyaghiba az egyhar
madát, konstrukciós hiányosság· közel az egyharmadát. 
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A szolgálatból kiesett napok száma a következőképp alakult: 
karbantartási hibából össz. 2915 (49,2%) 23,7 

- anyaghibából össz. 1123 (19,0%) 28,8 
- konstrukciós hibából össz. 1887 (31,8%) 24,2 

Ez a megoszlás hasonló a sérülések megoszlásához, az utolsó számok a sé
rülések súlyosságát jelentik. 

A karbantartási hiányosságokból bekövetkező balesetek száma az utolsó 
két évben nött. 1981-ben pedig túlhaladta az 1975 évi magas szintet is. Az 
anyaghibás baleseteké hasonlóan változott. A konstrukciós balesetek száma 1981-
ben hirtelen lecsökkent, mert ebben az évben PSZH ajtó baleset csak egyszer 
fordult elő. 

A sérülések kimenetelét tekintve az anyaghibából eredöké a legsúlyosabb, 
a másik két okból bekövetkezőké közel azonos súlyosságú. A súlyosság mértéke 
ezekben az esetekben úgy értelmezhető, mintha az anyagbibából bekövetkező 
balesetek mindegyike legalább csonttöréssel járt volna, a konstrukciós és kar
bantartási hibából eredöké pedig súlyos ficammal. 

II. 

Következtetések 

A balesetek bekövetkezésében meghatározó szerepet játszott a karbantar
tási munkák elhanyagolása. Fokozottan igaz ez a harcjárművek búvónyílásainak 
szerkezeti elemeire, a hűtőzsaluk mozgató mechanizmusaira, a műszaki munka
gépekre. Jól megfigyelhető, hogy amíg a haditechnikai eszközök fedélzeti fegy· 
vereinek karbantartására mindig nagy gondot fordítanak, addig a harcjármű
vek egyéb szerkezeti elemei esetenként kiesnek a figyelemből. Harckocsi fegy
verrel például nem történt olyan baleset, amelyet karbantartási hibára lehetett 
válna visszavezetni, de a harckocsik egyéb szerkezeteinek hiányos karbantartáSa 
miatt következett be a balesetek mintegy ötöde, a harckocsibalesetek fele, ez a 
többi haditechnikai eszközre is igaz. 

Néhány esetben egyes haditechnikai eszközök, vagy azok alkatrészeinek 
konstrukciós kialakítása nem felel meg a balesetmentes feladatvégzés követel
ményeinek, noha jelentéktelen átalakítással, vagy kiegészítő védelem alkalma
zásával az eszköz megfelelővé tehető. A konstrukciós hiányosságok a legritkább 
esetekben kiáltóak, inkább alig észrevehetők, csak a sorozatosan ismétlődő bal
esetek jelzik a problémát. A baleset kivizsgálását végzők nem mindig végeznek 
kellő mélységű elemzést, megelégednek a jelenségek felszínes vizsgálatával és 
ezért a baleset okaként figyelmetlenséget, gyakorlatlanságot jelölnek meg, ezál 4 

tal csökkentik a hatékony megelőzési intézkedések kiadásának lehetőségét. Ugyan 
így igaz ez a nem ismétlődő egyszeri balesetek esetén is, csak itt a hiba felde
rítése sokkal nehezebb, mert a balesetek sűrűsödési pontjai nem nyújthatnak 
kellő támpontot. 

Fontos megjegyezni, hogy tapasztalatunk szerint a konstrukciós hibákkal 
rendelkező haditechnikai eszközöknek biztonságtechnikai felülvizsgálata nem 
történt meg, pedig ez alkalmas lett volna a hibák feltárására. Tekintettel arra, 
hogy a munkavédelmi minősítés feladatai már 1977 óta szabályozva vannak a 
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néphadseregben, legalábbis az utolsó egy-két év baleseteit el lehetett volna ke
rülni. 

Az anyaghibás baleseteknél a gyártóművi rendellenességek játszottak szere
pet. 

Ill. 

Feladatok 

1. Az előírások szerint folytatni kell a haditechnikai eszközök munkavédel
mi minősítését, különös tekintettel a sok balesetet okozó eszközökre. 

A minősítést a 30/1981. (HK 18.) HM sz. utasítás és a 167 /1/1982. nyt. 
számú Segédlet előírásai szerint kell végrehajtani. A vizsgálat megállapításai 
alapján meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az eszközök kezelésének biz
tonságosabbá tétele érdekében. 

2. Jelezni kell a gyártómű felé is, ha többször ismétlődő anyaghibás bal
esetet okoz egy-egy eszközük és kérni kell a gyár intézkedését a gyártás felül
vizsgálatára. 

3. A haditechnikai eszköz karbantartását fokozott figyelemmel és minden 
részletre kiterjedően kell végrehajtani, a balesetveszélyes elemeket ki kell cse· 
rélni. Ellenőrizni kell a technikai szemléken a biztonsági berendezések haté
konyságát is. 

4. A megtörtént balesetek mélyreható elemzésével kell feltárni a balesetek 
esetleges műszaki okait és ennek alapján kell meghozni a megelőzést célzó in
tézkedéseket. 

5. A haditechnikai eszközök biztonságosságának növelése érdekében fel kell 
használni a katona újítók munkáit, a kezelők ilyen irányú ötleteit, s a lehetséges 
mértékig a műszaki haladás új eredményeit is. 

6. Az üzemeltetést irányító szervek a haditechnikai eszközök biztonságossá
gának növelése érdekében gyűjtsék össze az üzemeltetési tapasztalatokat. 

7. Saját fejlesztésű eszközöknél már a tervezés stádiumában biztosítani kell 
a munkavédelmi előírások érvényesítését. 

2. Korszerű egyéni zajvédő eszközök minősítése 

Melkó La;os a SZOT Munkavédelmi Tudományos Kutató 
Intézet tudományos munkatársa 

E cikk keretében röviden ismertetem az egyéni zajvédő eszközök mmos1-
tési eljárásának leglényegesebb meghatározó elemeit, részletes tájékoztatást adok 
a jelenleg forgalomban lévő, a közeljövőben forgalomba kerülő, és a világszín
vonalat képviselő egyéni zajvédő eszközökről. 

Korábbi években több olyan eszköz volt forgalomban, melyek kívánalma
kat hagytak maguk után. Ezért a 3/1979. (V. 29.) EüM sz. rendelet kimondta, 

, hogy az 1980. július 1. után a SZOT MTKI nyilvántartásában nem szereplő 
egyéni védőfelszerelést előállítani, forgalomba hozni, illetőleg használni nem 
szabad, 
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A szabványosított egyéni védőfelszerelést csak a szabványban meghatáro
zott minőségben szabad előállítani és forgalomba hozni. 

A nem szabványosított, il1etőleg import egyéni védőfelszerelést csak az il
letékes miniszterek által - a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértés
ben - kijelölt minősítő intézetek által meghatározott minőségben, a SZOT Mun
Kavédelmi Tudományos Kutató Intézet jóváhagyásával lehet előállítani és for
galomba hozni. 

Az előállító, import egyéni védőfelszerelés esetén a forgalomba hozó, min
den egyéni védőfelszerelést - beleértve a szabványosítottat is - köteles beJelcn
teni a SZOT MTKl-nak, amely azokat típusszámmal és minőségi jeggyel látja 
el, továbbá nyilvántartásba veszi.'' 

Az egyéni zajvédő eszközök minősítésének főbb pontjai: 
- biztosítaniuk kell adott zajkörnyezetben frckvenciasávonként a kívánt 

zajcsillapítást. Tehát nem teljes zajcsökkentést kívánunk meg ezen eszközöktől, 
mivel azzal a dolgozó számára fontos jelzések is megszűnnének (pl. vészjelzés, 
a gép nem megfelelő működtetésének figyelmeztető jelzései stb.); 

- kényelmesnek kell lennie, viselése nem róhat indokolatlanul nagy meg
terhelést a személyre; 

- a munkavégzés során szükséges egyéb védőfelszerelések, védőeszközök 
használatát tegye lehetővé. Erre példa a munkavédelmi sisakra szerelt egyéni 
zajvédő fültok. Korszerű megoldása ennek az a változat, amikor a sisakra a 
Peltor H7 fültokot nem csavarozással hanem a sisak peremére történő pattin
tással szerelik fel. Ugyanakkor ez a fültok ki van egészítve egy kommunikációs 
eszközzel, mely segítségével vezeték nélküli összeköttetés teremthető pl. egy disz
pécserközpont és a dolgozó között. Erre - a kommunikációt lehetővé tevő plusz 
szolgáltatásokra még a későbbiekben visszatérek. 

A minősítési eljárásnak még van egy lényeges pontja: 
- A felhasznált anyagok tartós használat és megfelelő tisztítás esetén nem 

okozhatnak egészségi ártalmat (pl. izgató hatást, bőrmegbetegedést stb.). 
A minősítésnél figyclembeveendő további irányelveket, követelményeket az 

MSZ 15498 szabvány tartalmazza. 

Az egyéni zajvédő es:::.kö::_ök feladata 
A minősítés alapján megfelelőnek ítélt egyéni zajvédő eszközöknek leegy

szerűsítve csupán egyetlen feladatuk van: megvédeni a használójukat a zajká
rosodástól. Az, hogy ezek az eszközök betudják, illetve betölthetik-e a feladatu
kat, az a következőktől függ: 

- adott zajterheléshez megfelelő eszköz lett-e kiválasztva. Vagyis manapság 
már főleg kiválasztás kérdése ez, mivel olyan nagy a típusválaszték, hogy szin~ 
te minden munkakörülményhez javasolható optimális védelmet biztosító egyéni 
zajvédő eszköz; 

- a helyesen kiválasztott eszközt, helyesen alkalmazza-e a dolgozó. 
Ebből az utolsó megjegyzésből kiindulva nézzük meg röviden, hogyan en 

el a belső fülünket a zaj. Ha a hallójáratokat lezárjuk különböző egyéni zajvé
dő eszközökkel, a csontvezetés csökkentett mértékben, de továbbítja azt mind a 
külső-, mind a középső-, mind pedig a belső fülnek. 

Amennyiben nem megfelelő zajcsillapítási értékű, úgy hibás szerkezetű, eset
leg elöregedett egyéni zajvédő eszközt használunk, a zaj előbb említett útja az 
egyéni zajvédő eszközön keresztül is kifejti károsító hatását. 
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A minősítéshez szükséges csillapítási értékek meghatározása 

Az MSZ 15498/2 szabvány tartalmazza a mérőhellyel szemben támasztott 
fontos követelményt. Amennyiben ezt a követelményt a mérőhely nem elégíti ki, 
hibás mérési eredményeket kaphatunk. Ezt a megállapítást a minősítéskor fi
gyelembe kell venni. Hasonló a helyzet az audiológiai vizsgálatoknál is. 

Miután megállapítottuk, hogy az egyéni zajvédő eszközök minősítése a 
szabványokban és rendeletekben előírt követelmények aiapján történik, vizsgál
juk meg az egyes csoportok jellemzőbb típusait, rámutatva a hiányosságokra, 
jó tulajdonságokra. 

Mivel a minősítés a cikk témaköre, ismertetést adok olyan eszközökről is, 
amelyek még nem kaphatók jelenleg a hazai kereskedelmi forgalomban, de 
vizsgálatuk folyamatban van. 

Jelenleg igen nagyszámú egyéni zajvédő eszköz van forgalomban, melyek-
nek az alkalmazás szerinti csoportosítárn a következő: 

- Hallójáratba helyezhető eszközök. 
Ezen be! ül szintén két nagy főcsoport létezik: 
- egyéni zajvédő vatták, 
- egyéni zajvédő füldugók, 
- egyéni znjvédő fültokok, 
- egyéni zajvédő sisakok, 
- egyéni zajvédő kendők, hajleszorító pántok, sapkák 
- egyéni zajvédő ruhák 
- egyéni zajvédő eszközök kiegészítő elemei, pl.: kommunikációs eszközök. 

Ez a felsorolás főcsoportokat jelöl, de igen nagyszámú variációs lehetőség 
van a csoportok között is, és a csoportokon belül is. 

Az egyéni zajvédő vatták 

Alapanyagukat tekintve igen változatosak. Esetenként a hallójárat belső 
formája megakadályozza ezen eszközök használatát, vagy a hallójárat bőre ér
zékeny lehet így allergiás reakciót válthat ki a vatta elemi szála is. 

Nem ezen okok miatt kellett a Berusi vatta importját betiltani. A vatta 
zajcsillapítási értékei igen leromlottak az utóbbi évben. 

Az egyéni zajvédő vatták zajcsillapítási értékeit az MSZ 15498/3 szabvány 
határozza meg. A zajkárosodás megelőzésére ezeket az eszközöket használták 
talán a legrégebben. Kezdetben normál háztartási vattát alkalmaztak ilyen célra 
(sajnos még ma is kénytelenek ezt használni az idősebb, magányos emberek). 
Korszerűbb készítmény a Biisom vatta, melyet már igen sokan megkedveltek. A 
korszerűsített Bilsom vatta készítmény összetétele azonos a korábbi típusúéval, 
de a csomagolása korszerűbb. Ugyanis, aki hosszú időn keresztül vattát használ 
a zajkárosodás kivédésére, előfordulhat, hogy a hailójáratban a vatta elemi szá
lai lerakódnak. Ez egymaga is a hallás tompulásához vezethet. Ezért a Bilsom 
Propp-o-Plast készítményeknél az egyszeri behelyezésre megfelelő adag vattát 
beburkolják egy igen vékony és perforált fóliába. Ezzel többszörös célt érnek el: 

- mindig azonos mennyiségű vatta kerül a hallójáratba, tehát a várt zaj
csillapítás közel azonos lesz; 

- a fólia rétegnek is van egy bizonyos zajcsillapítási értéke; 
- a hallójáratban nem maradnak elemi szálak. 
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Az egyéni zajvédő füldugók 

A használhatósági idejüket tekintve, ezek az eszközök gazdaságosabban 
használhatók, mint a zajvédő vatták. Ismeretes, hogy míg a vattákat minden ki
vétel után cserélni kell, addig a füldugók esetleg 2-3 hetes viselést is biztosí
tanak a típustól függően. Természetesen itt is hivatkozni kell az MSZ 15498 
szabvány azon pontjára, mely a füldugók tisztítására vonatkozik. A füldugók 
alapanyagai meglehetősen lágyak, ezért a hallójárat belső felületét nem sértik. 
Külföldön forgalomban vannak különböző merev, a hallójárat formájához ala
kított füldugók is. Ezeket csak megemlítem, minősítésükkel a SZOT MTKI 
egyenlőre nem foglalkozik, negatív tulajdonságaik miatt. 

A hazai kereskedelmi forgalomban kapható egyéni zajvédő füldugók az 
alakítható füldugók csoportjába tartoznak, melyek elvileg minden hallójárat 
formához megfelelőek. E csoporton belül két típust kell megemlíteni: 

- Quies füldugó, 
- EAR füldugó. 

Az EAR speciális hangelnyelő anyagból készül. Ez a puha polimer hab
anyag kényelmes viseletet biztosít a hallójár:.tban. Az EAR füldugóra jellem
ző, hogy alapanyagban egy időben késleltetett tágulás lép fel, mely magát a po
limert jellemzi. Ez a tulajdonság kedvező a füldugó behelyezésénél. Külföldön 
ezt a típust .iltalában egy alkalommal használják csak, hasonlóképpen az egyé
ni zajvédő vattákhoz. Egy alkalomra valóban igen korszerű és egy jó közepes 
csillapítási értékű füldugó. 

A hazai kereskedelmi forgalomban való megjelenés után, több üzemben ta
pasztaltuk az ellenőrzések során, hogy ezt a füldugót egy heti időtartamnál hosz
szabb ideig is használják a dolgozók. Mivel használat után ezt a füldugót tisz
títani kell, vizsgálat tárgyává kellett tenni, hogy a zajcsillapítási értékekre mi
lyen befolyással van a tisztítás. 

Megállapítottuk, hogy maximálisan háromszori semleges mosószeres keze
lést visel el ez a különleges habosított alapanyag, anélkül, hogy a zajcsillapítási 
értékei jelentősen csökkennének. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, ha esetleg 
valaki most a tisztítási folyamatot meg akarja takarítani, arra gondolva, hogy 
ilymódon hosszabb ideig tudja - minőség romlás nélkül - használni e típust, ne 
tegye, mert a füldugó alapanyagának mechanikai csillapítási tulajdonságára 
szintén hatással van a minden ember hallójáratában meglevő fülzsír. 

A többféle egyéni zajvédő füldugó csoportosítása közül megemlítek még 
egyet. Nevezetesen a zaj jellege szerint két alcsoportra oszthatók a hallójáratba 
kerülő egyéni zajvédő füldugók. 

- statikus zajok ellen védők; 
- impulzusos zajok ellen védők. 

Az impulzusos zajok ellen védő füldugók hatásosságáról, eredményességé
ről sok vita folyt és jelenleg is vannak viták. A SZOT Munkavédelmi Tudo
mányos Kutató Intézet-nél többféle - e csoportba tartozó füldugót vizsgáltunk 
meg. Itt most nem kívánom részletezni az érveket, illetve az ellenérveket, hogy 
miért nem javasoltuk ezen füldugók importját. Egyedül azt kívánom megjegyez
ni, hogy pl. egy pár amerikai Norton gyártmányú füldugó ára lényegesen fe
lülmúlja a jelenleg nyugati piacokról is forgalomba hozott, igen korszerű, igen 
jó zajcsillapítási értékekkel rendelkező fültokok árát. A használati időtartam 
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(füldugó-fültok) összehasonlításából, így a gazdaságossági kérdéseit is figyelem
be véve egy ideig a hazai kereskedelem biztosan nem fog árusítani speciálisan 
impulzusos zajok ellen védő füldugókat. 

Ezeknek a füldugóknak a jellegzetességük, hogy hossztengelyükben egy át
menő furat van, amely egy csökkentett mértékű statikus zaj átbocsájtását lehe
tővé teszi. A füldugó külső - hallójáratból kiálló részében el van helyezve kis 
méretű fém henger, mely egy miniatűr, igen precíz megmunkálással kialakított 
membránt tartalmaz. Ha impulzusos zaj éri a hallójáratba helyezett füldugót, a 
membrán a másodperc tört része alatt lezárja az átmenő furatot, így a halló
szervet megvédi az impulzusos zaj károsító hatásától. Néhány füldugó típust nem 
a hallójáratba bedugva alkalmaznak, hanem csak a hallój·árat nyílására rászorít
va, amit egy ívben meghajlított rugó tart megfelelő helyzetben. Az ilyen típust 
0 középfrekvenciák ellen lehet alkalmazni, a magasfrekvenciák ellen azonban 
már csökken a csillapítási értékük. Emiatt és több negatív tulajdonsága miatt 
e típusok importját szintén nem javasoltuk. 

Fontos figyelmeztetés az egyéni zajvédő füldugók használatához: amikor 
a füldugók alapanyaga merevvé válik, vagy a peremük berepedezik, vagy el
vesztik eredeti formájukat, azonnal ki kell cserélni azokat. Ugyanis ilyen eset 
a zajcsillapitó képességük jelentős csökkenését jelzi. 

Az egyéni zajvédő fültokok 
A fültokok két darab - zajcsillapítás előírásainak megfelelően - különböző 

keresztmetszetre kialakított tokból állnak, melyek a fülkagylót teljesen körül
zárják és a tokon elhelyezett felfekvő párnával a fej oldalához símulnak. A két 
tokot egy rugalmas pánt, kengyel tartja össze, ami a tok fejméretéhez történő 
beállítását is lehetővé teszi. A fültokok minősítését az MSZ 15498/5 szabvány 
műszaki követelményei szerint végezzük, valamint figyelembe kell venni az egész
ségügyi írásokat. Munkavédelmi sisakra erősíthető fültok válozatnál a pánt két 
részből áll, amit a sisak peremére pattintunk, vagy a sisakra csavarozzuk. A to
kok általában fröccsöntött kemény műanyagból készülnek. Meg kell jegyezni, 
hogy a fültokok alacsonyfrekvenciás zajcsillapító képessége igen magymérték
ben függ a tok belső légterének köbtartalmától. 

fültokok összehasonlításából megá11apítható, hogy az azonos formájú, dc 
nagyobb térfogatú fültok alacsony frekvenciás csillapítása lényegesen jobb. 

A fültok felfekvő párnájában általában nyitott-cellás műanyaghab biztosít
ja a kényelmes felfekvést. 

Egy igen kényelmes viseletet biztosító fültok az OPTACVARIO 4000 tí
pusú melynek bevizsgálása jelenleg folyamatban van intézetünknél. Néhány fül
tok típusnál a felfekvő párnát folyadékkal töltik meg, ami a zajcsillapítási ér
téket jelentős mértékben növeli. 

A korszerü pá.mák fültokra felfekvő oldala merev, bepattintható kivitel
ben készül, míg a fejbőrrel érintkező része a lehető legpuhább. A folyadékrész 
a zajcsillapítás növelése szempontjából igen lényeges, míg a körülvevő habszi
vacs a felfekvés kényelmét és a tökéletes zárást biztosítja. 

Ezek a felfekvő párnák cserélhető kivitelűek. A külső borításuk általában 
PVC vagy hozzá hasonló hőre lágyuló műanyag. Az izzadság kioldja a lágyító· 
anyagot ebből, aminek eredménye a burkolóanyag megkeményedése. Ezért a 
felfekvő párnát időközönként cserélni kell, a csere gyakorisága a használati kö· 
rülményektől függ. A fültokokat összefogó pánt alakja és tulajdonságai nagy 
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mértékben befolyásolja a fültok viselési komfortját. Számo1 fültok típust úgy 
terveztek, hogy csak egy meghatározott helyzetben hordhatók, éspedig általá
ban a fej felett. Más változatok lehetövé teszik, hogy a felfüggesztő pántot több 
helyzetben is hordhassuk. Ilyen többek között a Peltor HSH. 

A pánt különböző helyzetekben történő használatának elősegítésére egyes 
gyártók más-más pántokat készítenek: 

- fej pántos, 
- tarkópántos. 

Erre példa a Peltor H7B. Ez a típus munkavédelmi sisakot és sapkát vi
selöknek javasolható. Nagy zajcsillapitási értékekkel rendelkezik, ebből követ
kezően robosztus felépítésű, a tömege: 195 g. Az állandó mozgást igénylő mun
kakörben dolgozók részére ehhez a fültokhoz felerösítettek egy-egy vékony tex
til szalagot, melyet a fej felett - a rajtuk levő tépőzáras szalaggal, egy mozdu
lattal össze lehet erősíteni. Ez a fültok fix helyzetét elősegíti. 

Hasonló tarkópántos, de kisebb csillapítási értékekkel rendelkező a Peltor 
H6B fültok. 

Egyéni zajvédő sisakok 
Ezek az eszközök alkalmasabbak az igen magas zajszinteken a védelemre, 

egyedül ezek képesek ugyanis csökkenteni a csontvezetés hatását. 
Minősítésüknél elsősorban az MSZ 15498/6-os szabvány előírásait kell fi

gyelembe venni. 
A sisak teljesen körülfogja a fejet, csupán a homlokot és az arcot hagyja 

szabadon. Az igen komoly zajcsillapítási értékek eléréséhez szükséges, hogy a 
sisak pereme és az arc, valamint a nyak bőre közötti zárás igen tökéletes legyen. 

További 5-10 dB-es zajcsillapítás érhető el a sisakon belül beépített, meg-
felelően kialakított és felfüggesztett zajvédő fültoktól. 

Két alaptípust különböztethetünk meg: 
- csak zajvédelmet biztosít, 
- a zajvédelem mellett a fej védelmét is biztosítja. 

A BE 10 típusú sisakot az infrahangok elleni védekezésre is alkalmassá 
tették: a sisak héjszerkezetén belül ólomlemezborítást alkalmaztak. 

Egyéni zajvédő kendők, hajleszorító pántok, sapkák 
Ezek az eszközök a textilipari dolgozó nők részére lettek kialakítva. Tu

dott dolog, hogy a textilipari üzemekben magas hőmérséklet van, nagy pára
tartalommal. Ugyanakkor a zajszint is igen magas. A dolgozó nők mozgó-forgó 
gépalkatrészek között végzik a munkájukat, ezért a hosszú hajat kötelesek le
kötni. 

A normál hajleszorító kendő továbbfejlesztése eredményezte ezen új típu
sú egyéni zajvédő eszközök létrejöttét. Célunk az volt, hogy, a zajártalom csök
kentését biztosító olyan egyéni zajvédő eszközöket alakítsunk ki, melyek - női 
dolgozók zajvédelméröl lévén szó - divatosak, csinosak, szellősek, könnyen ke
zelhetők legyenek. 

Természetesen ezen zajvédő eszközöknél is - mint egyébként minden vé
dőfclszerclésnél - jelentkezik az a tulajdonság, hogy az azt viselő számára bi · 
zonyos kényelmetlenséget jelent, megszokási problémák jelentkeznek. 
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A kialakított modellek alapanyaga könnyű textilanyag, mely a szellőzés~ 
jól biztosítja. Zajvédelmi szempontból az eszközök szerkezeti tulajdonságában 
megegyeznek: mind a kendőnek, hajleszorító pántnak, mind pedig a sapkának 
a fülhöz kerülő belső részénél kétoldalon 10x14 cm nagyságú zsebek vannak 
kialakítva. A zsebekbe helyezett textilanyagból készült zacskókba, mindkét ol
dalon, zajvédő vatta kerül. 

Hatásos védelmet csak akkor biztosítanak, ha megfelelő szorítással veszik 
körül a fülkagylókat. A megfelelő szorítás eléréséhez az eszközök egyes részei 
gumirozott kivitelben készülnek. 

A zajvédő kendők, sapkák, hajleszorító pántok alapanyagának helyes meg
választásával hideg munkahelyek részére is biztosítható lesz a kombinált védő
eszköz. 

Egyéni zajvédő ruhák 
Vannak olyan munkahelyek, ahol a környezeti zajszint a 120-130 dB/A ér

ték felé is emelkedhet. Ilyen nagy zajszint értékeknél nem elég, hogy a fejet 
elzárjuk a jó zajcsillapítási értékekkel rendelkező zajvédő sisakkal a környezeti 
zaj elöl. Igen magas zajszint értékeknél a test egész felülete felfogja a károsító 
zajokat és a hallásszervünkhöz továbbítja, illetve útközben a belső szerveinkre 
is romboló hatást fejthet ki. Ilyen vizsgálatok, kutatások már folynak minden
felé, de még konkrét eredmény kevés van. Az egyéni zajvédő ruhák az egész 
testfelületet leárnyékolják a zajbehatásoktól. Ezek a zajvédő ruhák általábatI 
többrétegűek, melynek egy rétege ólomporral előállított habosított műanyag. 

Az egyéni zajvédő eszközök kiegés::,ítő elemei 
lvlivel a zajcsökkentése a forrásánál számos esetben még mindig nagyon 

nehéz, ezért egyéni zajvédő eszközöket használunk. Ezek nagy zajban is igen 
hatásosak, de egy bizonyos idő elteltével az „elszigetelődés" kellemetlen érzete 
keletkezhet a dolgozóban. 

Olyan nagy zajszinttel rendelkező munkaterületen, ahol a dolgozókkal in~ 
formációkat, technológiai utasításokat kell közölni, normál kialakítású egyénl 
zajvédő eszközök hordása esetén ez lehetetlen feladat. 

Kisebb zajszint értékeknél a zajvédő eszközök használata természetesen ja
víthatja a szóbeli üzenetek megértését. Ez az eset áll fenn akkor is, amikor 3 

környezeti zaj magas frekvenciájú, ez ellen megfelelő csillapítási értékekkel ren
delkező eszközt hordunk. Mivel ennél a helyesen kiválasztott zajvédő eszköznél 
a beszéd frekvenciáknál kisebb a zajcsillapítás, így a jel-zaj arány megjavul, 
tehát jól értjük a beszédet. 

Az emberek egymásközötti kommunikációja a zajban mindig nehéz. Vagy a 
beszéd érthetőség szenved kárt - ami potenciális balesetveszélyt jelenthet, vagy 
pedig a beszéd hangerejét kell jelentősen megnövelni, ami miatt minden eset
re még nagyobb zajterhelés ér bennünket. Ilyen körülmények között dolgozó 
emberek részére lettek kifejlesztve a kommunikációs összeköttetést biztosító 
egyéni zajvédő eszközök. 

A kommunikációs összeköttetést bi:;,tosító es~közök feilesztése a következ5 
két irányban indult: 

- meglévő egyéni zajvédő eszközökhöz (fültok, sisak) beszerelhető, átvitel 
technikát lehetővé tevő eszközök kialakítása, 

- új típusll, kommunikációs szerelvényekkel ellátott egyéni zajvédő esz
közök kifejlesztése. 
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Tehát mindkét fejlesztési irány célja a beszéd érthetőség elősegítése nagy 
/' jszint mellett. 

A kommunikációs összeköttetést az alábbi átvitel technikai elvek szerint 
b. ~tosítják ezek az eszközök: 

- Beszédátvitel vezetékkel, ami két altípust jelent: 
a) egyutas beszédátvitel: ebben az esetben pl. egy diszpécser központ

ból utasításokat adhatunk a dolgozónak (de „visszabeszélés" nem lehetséges). 

b) kétutas beszédátvitel: oda-visszabeszélés lehetséges pl.: technológiai 
paraméterek dolgozók közötti közlésénél. 

- Beszédátvitel telekommunikációs hurok segítségével. Ez esetben az össze
köttetés csak egyutas lehet. 

- beszédátvitel ultrarövidhullámú berendezéssel. Itt szintén két altípust kell 
megkülönböztetni: 

a) egyutas átvitel, 
b) kétutas átvitel. 

- Beszédátvitel infravörös hullám segítségével. Ezen korszerű eszközök al-
kalmazási területei: 

- zajos ipari üzemek, műhelyek, kutatási területek; 
- bányászat, Metró-építkezés, keszon munkák; 
- építőipar; 

- szállítás-rakodás nehéz munkakörülmények között (pl.: külszíni kőfejtés); 
- nagy tartályok tisztítási munkái; 
- repülőterek; 
- tűzoltó- és mentőosztagok; 
- olajfúró tornyok, gázkitörések; 
- oktatás nagy munkaterületeken; 

A zaj elszigeteli a dolgozót. Ha egyéni zajvédő eszközt használunk, ugyanez 
a helyzet áll elő. A zaj tehát ezáltal kényszerű monotóniához vezet. Ennek nem 
ritkán baleset a következménye, ugyanis a zajnak, vagy a hosszabb időn át tar
tó elszigeteltségnek kitett ember gyorsabban elfárad és lasabban reagál. 

Ilyen esetekben nagyon beválnak az előbbiekben említett eszközök. Egy
részt megvédik az embert a halláskárosodástól, másrészt egyidejűleg a környe
zettel való érintkezést biztosítják, amennyiben egy jó zajcsillapítási értékkel ren
delkező zajvédő eszköz tulajdonságait egyesítik egy sztereo-fejhallgató hangzás
minőségével. Ugyanis ezekbe az egyéni zajvédő eszközökbe sztereo hangminősé
gű zenét is közvetíthetünk. A műhely ártalmas zaját tehát kellemesebb hangok
kal válthatjuk fel, ugyanakkor megszüntetjük az elszigeteltség nyomasztó érzé-
sét. 

Tulajdonképpen így ebben az új eszközben jó lehetőséget látunk pl.: a.l 

egyéni zajvédő fültok viselésének a megkedveltetéséhez is. Külföldi tapaszta
latok alapján igen kedvező fogadtatásra találtak ezek az eszközök, a munka
teljesítmény megnőtt, a munka monoton hatása miatti depressziós megbetegedé
sek száma csökkent és végül, de nem utolsósorban a zajvédő fültok hordása el
len sem ellenkeztek a dolgozók. 

És ez igen jelentős lépés! Ehhez szükséges, hogy a központi utasításokon 
kívül a sugárzott program nagyon változatos legyen, váltakoztatni kell a zenét 
beszéddel, szükség esetén megszakítva egy csendes szakasszal. 
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Ezek az eszközök növelik tulajdonképpen a munka hatékonyságát is. Kü
lönösen az olyan munkaterületekre érvényes ez a megállapítás, ahol a dolgozók 
kiterjedt területeken dolgoznak pl.: nagy kiterjedésű üzemcsarnokok), vagy ami
kor költséges berendezéseknek kell egyébként várakozniok, egy esetleges gép
meghibásodáskor. 

A kommunikációt biztosító eszközök kiegészítő egységei (ad, erősítő) a meg
adott területre kért átviteli teljesítményt biztosítanak. 

A legszélesebb választékot jelenleg a Peltor gyártási rendszer biztosítja. Kis 
teljesítményű adók használata kb. 30-40 m-es hatósugáron belül tesz lehetővé 
vételt pl. 120 dBA környezeti zajban is. 

Nagyobb teljesítményű adók használatával ez a hatósugár 500-600 m-re is 
növelhető, sőt 4 m vastagságú betonfalon (földalatti munkák) keresztül is ha
tásosan működik az adó-vevő rendszer. Természetesen különleges igények ki
elégítése is lehetséges. CB rádió adó-vevővel is összekapcsolhatók ezek az esz
közök, de ez már nem kimondottan csak a munkavédelmi kérdés. 
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