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A BM. szervekre, egységekre rendkívüli - háborús - idő

szakban fokozott feladatok hárulnak. Ezek folyamatos ellá

tásának, a működőképesség fenntartásának egyik alapfeltéte

le, hogy ellenséges támadás ideje alatt a személyi állomány 

életvédelme /védett elhelyezése/ biztosított legyen.

Az előírásoknak megfelelően megépített és felszerelt 

életvédelmi óvóhelyek a tömegpusztító fegyverek hatásai el

len megbízható védelmet nyújtanak. A helyesen kialakított 

szükségóvóhelyek szintén kellő védettséget adnak, bizonyos 

mértékig még az atomrobbanás elsődleges hatásaival szemben 

i s .

A védelem maradéktalan biztosítása érdekében azonban 

alapvető követelmény, hogy az életvédelmi létesítmények üze

meltetése mindenkor a kialakult helyzet figyelembevételével 

a következőkben előirt szabályoknak megfelelően történjen.
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az óvóhely készenlétbe  helyezése

Az óvóhely készenlétbe helyezése jelenti a létesítmény 

alkalmassá tételét a kijelölt állomány befogadására és hu

zamosabb ideig való benttartózkodásra.

Olyan helyen, ahol békeidőben kiépített óvóhely nem 

áll rendelkezésre, ott - az RBV. védelmi terv alapján - 

szükségóvóhelyet kell létesíteni.

Továbbiakban ezeknél is a készenlétbe helyezéssel és 

üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat ugyanúgy kell ellát

ni - a lehetőségekhez mérten - mint a meglévő óvóhelyeknél.

Figyelemmel egy esetleges váratlan támadás bekövetke

zésének lehetőségére, a meglévő óvóhelyek készenlétbe he

lyezését azok a szervek is kötelesek végrehajtani, i l l . meg

kezdeni, amelyek adott esetben jelenlegi elhelyezési körle

tüket elhagyják, kitelepülnek.

Az óvóhely készenlétbe helyezésekor gondoskodni kell

- a békeidőben hasznosított óvóhely kiürítéséről,

- az óvóhely berendezéséről, felszereléséről,

- a szellőző- és egyéb gépi berendezés üzemképességé

nek ellenőrzéséről,

- az óvóhely gázbiztos lezárhatóságáról és gáztömörsé

gi vizsgálat tartásáról,

- az óvóhely és a megközelítő útvonal világításának 

felülvizsgálatáról,

- az óvóhelyre vezető, útvonalon lévő esetleges akadá

lyok kiküszöböléséről,

- az útbaigazító és egyéb jelzések, feliratok elhelye

zéséről, 

- az óvóhely esetleges megerősítésének végrehajtásá

ról.
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Békeidőben hasznosított óvóhely kiürítése

Az óvóhely békeidőben hasznosítható, eredeti rendelte

tésétől eltérően is felhasználható.

Az óvóhelyet azonban minden esetben csak olyan célra - 

elsősorban raktározásra - szabad használni, amely mellett 

szükség esetén eredeti rendeltetésének megfelelően rövid 

időn belül használatba vehető /gyorsan kiüríthető/, továbbá 

nem rongálja, illetve nem veszélyezteti állagát és jelentő

sebb átalakítást nem igényel.

Az óvóhely nem használható fel:

- tűz-, robbanásveszélyes anyagok,

- párásodást, nedvesedést előidéző anyagok,

- ömlesztett áruk tárolására, továbbá

- lomtár céljára.

Az óvóhely békebeli hasznosításakor az összalapterület 

1/3-át minden esetben szabadon kell hagyni, figyelemmel a 

váratlan támadás eshetőségére.

A készenlétbe helyezés elrendelésekor a raktározásra 

vagy egyéb célra használt életvédelmi helyiségeket haladék

talanul ki kell üríteni és az esetleges kisebb változtatá

sokat helyre kell állítani. Gondoskodni kell arról, hogy az 

óvóhely eredeti rendeltetésének megfelelő állapotba kerül

jön, ki kell takarítani, szellőztetni, s szükség esetén me

szelni.

Az óvóhely berendezése és felszerelése

A készenlétbe helyezéskor gondoskodni kell - a rendel

tetésszerű használathoz - az óvóhely berendezéséről.

A vegyivédelmi normában meghatározott és az RBV. vé

delmi terv alapján szükséges berendezési és felszerelési 

tárgyakat a létesítmény helyiségeiben az alábbiak szerint 

kell elhelyezni:

8
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Gázzsilipben:

Szennyezettruha-tároló. Műanyag /polietilén/ zsák, zsineg

gel, 2-3 db.

Bejárat, vagy vészkijárat közelében:

Óvóhelyi önmentő szerszámkészlet:

1 db ásólapát,

1 db csákány,

1 db feszítővas,

1 db kalapács /1 ,5  kg-os/,

1 db lapos kővéső,

1 db fémfűrész keret, 2 fűrészlappal,

1 db fejsze, vagy ácsszekerce.

Belsőtérben:

Óvóhely padok. Az elhelyezendő létszám figyelembevételével 

személyenként 45 cm széles ülőfelületet kell biztosí

tani. A padok elhelyezésénél a rendelkezésre álló alap

területet a lehető leggazdaságosabban kell felhasznál

ni / 1 . ábra/.

M E T S Z E T E K

ALA P R AJZ OK

1. ábra 

Ülőhelyek elrendezése
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Akkumulátoros kézilámpa. Szükségvilágítás céljára minden 

belsőtérben 1 db-ot kell elhelyezni. /Olyan szükség

óvóhelyeken, ahol hálózati elektromos energia nincs, 

lehetőleg 2 db-ot, mivel ott a világítást egész idő 

alatt ezzel kell biztosítani./

Ivóvíztartály. Tartalék ivóvíz tárolására műanyagból, hor

ganyzott lemezből, vagy zománcozott kivitelben. Cél

szerűen tejeskannák is felhasználhatók. Az óvóhelyen 

belül tárolandó vízmennyiség min. 2 liter személyen

ként. A tartályban lévő vizet a légiriadó bekövetkez

téig naponta rendszeresen cserélni kell.

Egészségügyi mentőláda. Az óvóhelyen elsősegélyre szoruló 

személyek egészségügyi ellátásának biztosítására, szab

vány szerint.

Hulladékgyűjtő. Zárható fedővel rendelkező edény, vagy poli

etilén zsák, zsineggel. Belsőterenként 1 db, min. 20 l i 

ter űrtartalommal.

Telepes műsorszóró rádiókészülék, óvóhelyenként 1 db, a rá

dióban elhangzó utasítások, tájékoztatások vételére.

TC fülkében:

Tőzegszórós árnyékszék. Azokban az óvóhelyekben, ahol nincs 

vízöblítéses WC, minden 35 fő részére 1 db szabványos 

TC-t kell biztosítani /2 .  ábra/.

TC fülke közelében:

Tőzegtároló láda. Fából, mérete az óvóhelyben lévő tőzeg

szórós árnyékszékek számától függ. TC-ként 60 l . tőzeg 

tárolásáról kell gondoskodni.

Szellőzőgépházban:

Tartalék porszűrő betét. Használatra előkészített állapot

ban .

Tömítőanyagok. Bitumenes "Denzo" tömítőanyag, vagy gitt 2-3 

kg, és 1-2 tekercs papír, vagy egyéb ragasztószalag, 

az óvóhely határoló szerkezetein esetlegesen jelentke-

10
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2. ábra 

Tőzegszórós árnyékszék

ző repedések gázbiztos eltömítésére, továbbá 10 m tar

talék tömítőgumi.

Szerszámkészlet. A legszükségesebb szerszámokból /fogó,csa

varhúzó stb ./ 1-1 db, kisebb javítások elvégzéséhez.

Aggregát helyiségben:

Poroltó készülék, 1 db.

Üzemanyag. Az aggregát 48 órai üzemeltetéséhez szükséges 

mennyiségben, marmon kannákban vagy hordóban.

Ha az aggregát közelében alkalmas helyiség rendelkezés

re áll, célszerű azt kialakítani üzemanyagtároló he

lyiségnek és az üzemanyagot ott elhelyezni.

Az óvóhely berendezéséhez, amennyiben szabványos esz

közök, anyagok nem állnak rendelkezésre, úgy azok helyette

sítésére megfelelő szükséganyagok is felhasználhatók. Így 

pl. óvóhelypad hiánya esetén egyéb közönséges ülőbútor, ak

11
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3 . ábra

SzB-300 típusú szűrő-szellőző berendezés

1. légbeszívó vezeték elzáró szelep, 2 . porszűrő váltócsap
pantyú /külső légbeszívás állásban/, 3 . vízzsák, 4 . megke
rülő vezeték szelep /nyitott állásban/, 5 . szűrővezeték sze
lep /zárt állásban/, 6. porszűrő, 7 . elnyelő szűrő, 8 . lég
mennyiségmérő, 9 . szívó-nyomó ventillátor, 10. meghajtó 
elektromotor, 11. kézi meghajtószerkezet, 12. légmennyiség 
szabályozó, 13 . légelosztó vezeték, 14. indikátorcső csat

lakozási hely

12
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4 . ábra

Korszerűsített B-2400 típusú szűrő-szellőző berendezés

1 . légbeszívó vezeték elzáró szelep, 2 . porszűrő, 3 . vízzsák
, 4 . recirkulációs vezeték elzáró szeleppel, 5 . elnyelő 

szűrő, 6 . elzáró /"Rédey"/ szelep /"Szabadból" állásban: a 
levegő a megkerülő vezetéken jut be/, 7 . szívó-nyomó ventil
látor, 8 . légmennyiség szabályozó, 9 . indikátorcső csatlako
zási hely, 1 0 . kézi meghajtószerkezet, 1 1 . légelosztó veze
ték, 1 2 . légmennyiségmérő, 1 3 . légkibocsátó nyílás

akkumulátoros kézilámpa helyett zseblámpa, TC helyett házilag 

készített ülőkeret és vödör, tőzegtároló láda helyett hor

dó, tőzeg helyett száraz humusz, vagy homok és így tovább.

Gépészeti berendezések üzemképességének ellenőrzése

A készenlétbehelyezés során biztosítani kell a gépé

szeti berendezések üzemképességét.

Mindenekelőtt alaposan felül kell vizsgálni az óvóhely 

szellőző berendezését és annak tartozékait /3 .  és 4 . ábra/.

13
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Ellenőrizzük

- a szellőzőgép meghajtó szerkezetét, elektromos és 

kézi erővel történő üzemeltethetőségét,

- az elzáró szelepek /tolózárak/, váltószelepek, túl

nyomáskibocsátó szelepek működtethetőségét, záróképességét

,

- a forgó alkatrészek olajozottságát, zsírozottságát,

- a csatlakozások kötéseit, tömítéseit,

- a légmennyiségszabályozó szelep és a légmennyiségmé

rő működését,

- az olajos porszűrőnél a betét tisztaságát és viszko

zítását /olajozottságát;/,

- az indikátorcsövek és tartozékainak, valamint a 

reagens tölteteket tartalmazó - fekete, piros és zöld 

gyűrűvel jelölt - ampullák meglétét.

Az ellenőrzésen tapasztalt hiányosságokat haladéktala

nul meg kell szüntetni.

A szennyeződött porszűrő-betéteket meleg zsíralkohol- 

szulfonát tartalmú mosószeres /ULTRA s t b ./ ,  illetve lúgos,

5. ábra

Porszűrő-betét mosása és olajozása

14
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vagy szódás vízben, esetleg petróleumban ki kell mosni - a 

mosóoldatban függőleges irányban történő többszöri erőtel

jes mozgatással -majd teljes száradás után olajba kell már

tani / 5 .  ábra/. Erre a célra orsóolaj, vagy egyéb nehezen 

 száradó olajféleség használható /viscin o la j/.

A légbeszívó-vezetékek vízzsákjain lévő csapok kinyi

tásával az esetlegesen felgyülemlett vizet le kell ereszte

n i, s utána a csapokat ismét zárni.

Szükségóvóhelyeken is - a lehetőségekhez mérten - b iz

tosítani kell a szűrt-levegőellátást, szellőztetést valami

lyen szükségmegoldással /békeidőben létesített óvóhelyek 

szellőztető berendezéssel általában rendelkeznek/.

Ahol szabványos szűrőszellőzőgép rendelkezésre áll,

ott azt be kell szerelni. A belső légelosztó csőhálózat az 

üzemeltetéshez nem feltétlenül szükséges, a gép anélkül is 

használható. Ilyen esetben tehát a beállított géphez csak a 

szűrőket és a beszívócsövet kell felszerelni. /Épület alat

ti szükségóvóhelyek esetében a légbeszívás történhet az óvó

hellyel szomszédos pincéből, vagy folyosóról i s . /

Ha nincs elnyelő szűrő a géphez, vagy szabványos szel

lőzőgép helyett zártházú ventillátort alkalmazunk, akkor a 

beszívócsövet az óvóhelyen kívül létesített homokszűrőbe 

kell vezetni /6 .  és 7 . ábra/.

Ezt a megoldást kell alkalmazni abban az esetben is , 

amikor az óvóhely szellőztetését kézi légszivatóval végez

zük. /Működési elve hasonló a kovácsműhelyekben alkalmazott 

fújtatókéhoz./

Az elhasznált levegő elvezetését itt is a szellőzőgép 

tartozékát képező túlnyomáskibocsátó szelep gázzsilip falá

ba történő beépítésével biztosítjuk /8 .  ábra/.

Ennek hiánya esetén egyszerű visszacsapószelep is fe l

használható.

Ha az óvóhely szellőztetését, szűrt levegőellátását a 

fentiek szerint sem tudjuk megoldani, de hálózati elektro

mos energia rendelkezésre áll, ott ajánlatos helyiségenként 

egy-egy asztali ventillátort beállítani. /A  mozgó levegő 

hosszabb ideig elviselhető./

15
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6. ábra

Szükség-szellőző berendezés óvóhellyel szomszédos 
pincetérben elhelyezett homokszűrővel

7. ábra

Szükség-szellőző berendezés épületen kívül elhelyezett 
homokszűrővel

16
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8 . ábra 

Túlnyomáskibocsátó-szelep

Továbbiakban meg kell győződni az óvóhelyen lévő szük

ségáramfejlesztő berendezések használhatóságáról is .

Az aggregát készenlétbe helyezésekor biztosítani kell 

annak üzemkész állapotát, hogy szükség esetén bármely p il

lanatban indítható legyen.

Először is gondoskodni kell az üzemeltetés feltételei

ről. Tehát

- ellenőrizni kell az üzemanyag és hűtőví z tartályok 

feltöltöttségét, a zsírzók és olajozók kenőzsír, ke

nőolaj készletét, szükség esetén a hiányokat pótolni 

kell, 

- ellenőrizni kell a tengelykapcsolónak, a generátor

nak, a szelepeknek, az alapozás csavarjainak stb. 

kenését,

- a motorra és generátorra rakódott port és egyéb 

szennyeződéseket el kell távolítani, petróleumos 

ronggyal gondosan át kell törölni.

Ezek elvégzése után próbaüzemeltetéssel ellenőrizni 

kell az aggregát üzemképességét, teljes terheléssel.
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9 . ábra

Aggregát kapcsolószekrénye

1 . ampermérő, 2 . voltmérő, 3 . voltmérő és ampermérő átkap
csoló, 4 . olvadó fázisbiztosítékok, 5 . motorvédő kapcsoló,
6 . gerjesztő ellenállás forgató kereke, 7 . 1  fázisú csatla
kozó aljzat, 8 . műszerfal-megvilágító lámpa kapcsolója, 9 . 
3 fázisú csatlakozó aljzat, 1 0 . csatlakozó és tartozék fiók

Az üzempróba végrehajtása az alábbiak figyelembevéte

lével történjen:

- indítás előtt meggyőződünk, hogy a generátor a háló

zatról le van-e kapcsolva és a gerjesztés nullára 

van-e állítva.

Ha nincs, lekapcsoljuk a hálózatról - pl. 4 ,5  kW-os 

generátornál / 9 . ábra/ az 5-ös átváltó kapcsolóval - 

a gerjesztését pedig 0-ra csökkentjük a 6-os ger

jesztőkerék megfelelő elforgatásával,

- beindítjuk a meghajtó motort /a  gépen lévő, vagy a 

géphez mellékelt kezelési utasításban előírtak sze

rint/,
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- beindulás után - mikor a motor már felvette az üze

mi hőmérsékletet - a generátort terheletlenül 380 V- 

ra gerjesztjük fe l , a gerjesztőkerék nyíl irányába 

történő forgatásával, majd az 5-ös jelű főkapcsoló

val rákapcsolunk a hálózatra. A fogyasztók fokozatos 

bekapcsolása után /világítás,  szellőzőgép stb ./ szük

ség esetén a feszültséget utána szabályozzuk / 380 

V-ra/,

- az aggregátot teljes terheléssel járatjuk egy 1/2  órán 

keresztül, s ellenőrizzük, hogy üzemközben nem je

lentkezik-e rendellenesség. /A  motor hőfoka nem ha

ladhatja meg az 50-75 C°-ot, a generátor hőmérsékle

te pedig a környezet hőmérsékleténél legfeljebb 45-50 

C°-kal lehet magasabb/,

- a próbaüzemeltetés befejezésekor a generátort lekap

csoljuk a hálózat átváltó kapcsolóval a hálózatról, 

a gerjesztést megszüntetjük a gerjesztőkerék elfor

gatásával, végül a hajtómotort leállítjuk /a  benzin

csap elzárásával; Diesel-motornál ellenben az üzem

anyag csapját csak akkor szabad elzárni, ha a motor 

már teljesen nyugalomban van/,

- a leállt generátort és hajtómotort felületileg le

ápoljuk és gondoskodunk az elhasznált üzemanyag, ke

nőanyag és hűtővíz pótlásáról.

Az üzemeltetés közben tapasztalt hiányosságokat hala

déktalanul ki kell küszöbölni.

a motor üzemében idejében észrevett hibák, rendelle

nességek elhárításával, igen komoly üzemzavarokat lehet meg

előzni. 

Az aggregát üzemének ellenőrzése lelkiismeretes munkát 

és szakértelmet igényel,  ezért ezt mindig szakképzett gé

pész végezze.

Azokon a helyeken, ahol az óvóhely akkumulátoros szük

ségvilágító berendezéssel is rendelkezik, ott a készenlét 

biztosítása érdekében

- a felületi por- és egyéb szennyeződéseket eltávolít

juk,
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- a fémfelületeket savmentes vazelinnal lekenjük,

- az akkumulátor telepek elektromos kötéseit ellen

őrizzük, az esetleges lazulásokat megszüntetjük,

- szükség esetén a telepeket megfelelő feszültségre 

feltöltjük,

- ellenőrizzük az automata-átkapcsoló működőképességét 

/a  hálózati áramellátás kikapcsolásával/.

Gázbiztos lezárás biztosítása és 

gáztömörségi vizsgálat tartása

Az óvóhellyel szemben támasztott egyik legfontosabb 

követelmény, hogy az az ellenséges támadás eredményeként a 

légtérbe jutott,  egészségre ártalmas, vagy életveszélyes 

anyagok hatásai ellen is kellő védelmet nyújtson.

Mivel ezek a - vegyi, biológiai, radioaktív - szennyező 

anyagok gáz, vagy gőz halmazállapotnak, illetve levegőben 

lebegő szilárd anyagok lehetnek, a létesítménynek zárt 

állapotban meghatározott mértékig gázzárónak kell lennie. 

Ennek a követelménynek az óvóhely építése - vagy korszerűsítése

, felújítása - során a határoló szerkezetek megfelelő 

kiképzésével és szabványos gázbiztos külső nyílászáró-szer

kezetek alkalmazásával teszünk eleget.

A gázbiztos nyílászáró szerkezeteknél /gázzsilip ajta

jai, vészkijáratok nyílászárói stb ./ a légmentes zárást az 

ajtólapok peremén körülfutó horonyba helyezett tömítő gumi

tömlők biztosítják.

Az óvóhely készenlétbe helyezésekor a gumitömlőket fe

lül kell vizsgálni, az elöregedett, repedezett tömlőket ki 

kell cserélni. Ennek végrehajtásánál ügyelni kell arra, hogy 

azt nem nyújtva, hanem hosszirányban tömörítve /összenyom

va/ helyezzük a horonyba. A behelyezést a sarokpánt felőli 

rész közepén kezdjük - a tömlő végéből egy kis darabot kint 

hagyva - úgy, hogy a végek illesztése az ajtó sarokpánt fe

lőli oldalának körülbelül a közepére kerüljön majd /1 0 . áb

r a /. Utoljára a szabadon maradt két tömlővéget összeilleszt-
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10. ábra 

Tömítő gumitömlő felszerelése

jük és a horonyba beszorítjuk. /A  két vég szorosan egymás

hoz feszül, levegő az illesztés helyén nem tud áthatolni./

A tömlő behelyezéséhez éles szerszámot használni nem 

szabad, mert az a tömlőt megsértheti.

Ezután ellenőrizzük a gázbiztos nyílászáró-szerkezetek 

állapotát, záróképességét, a tok körüli tömítéseket.

Az ajtólap tömítő gumitömlőjének nyílásmentesen kell 

illeszkednie a tokra, tehát az sík ,  sima legyen. A tokon lé

vő egyenetlenségeket meg kell szüntetni /pl.mázolásból ere

dő festékcsomók lekaparása st b ./ A gumi tömlővel felszerelt 

ajtólap becsukáskor egyenletesen, kis feszüléssel feküdjön 

fel a szögvas keretre.

Továbbiakban a gázzáróság ellenőrzése céljából az óvó

hely egyéb szerkezeteit is felül kell vizsgálni, a szemmel 

is látható esetleges tömítetlenségek felderítése céljából.

Ennek keretében ellenőrizzük a külső határoló szerke

zeteket, a födémet, a külső főfalakat, valamint azok csat

lakozásait, nincsenek-e rések, repedések. A határoló szer

kezeteken áthaladó vezetékeknél, az áttöréseket, tömítéseket 

is meg kell vizsgálni. 

Az óvóhely gázbiztos lezárásának hatékonyságát -a fen

tieken túlmenően - gáztömörségi vizsgálattal is ellenőrizni 

kell, ahol túlnyomásmérő műszer /ferdecsöves manométer /  ren

delkezésre áll.

Az óvóhely akkor tekinthető gáztömörnek /gázzárónak/, 

ha meghatározott belső túlnyomást lehet benne előidézni.
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A vizsgálat során a belső túlnyomást a szellőzőgép üze

meltetésével állítják elő.

Gáztömörségi vizsgálat azonban csak akkor végezhető, 

ha az előzőleg végrehajtott felülvizsgálat alapján megálla

pítottuk, hogy az óvóhely határoló szerkezetei és nyílás

zárói a gázbiztosság követelményeinek megfelelnek, i l l .  a 

tapasztalt hiányosságokat már megszüntettük.

A vizsgálat sorén először a mérésekhez szükséges elő

készületeket kell elvégezni.

Felszereljük a túlnyomásmérő ferdecsöves manométert az 

óvóhely belső terét a külső légtérrel összekötő 1/2"-os mé

rőcső közelében. Ennek során ügyeljünk arra, hogy a műszer 

vízszintes helyzetben legyen. A jobboldali felfüggesztőnél 

lévő csavarral a libella /v ízmérték/ buborékját pontosan 

középre állítjuk.

A műszer folyadékedényébe annyi alkoholt töltünk, hogy 

a folyadékszál baloldali vége a mérőcsőben a mérce "0 " jelű 

osztása közelében legyen. A pontos beállítást a mozgatható 

mérce eltolásával érjük el úgy, hogy a " 0” osztásvonalat a 

folyadékszál végéhez állítjuk. /A  mérőfolyadék tiszta, 0 ,8  

g/cm3 fajsúlyú alkohol, amit ajánlatos színesíteni - pl. 

hipermangánnal - a leolvasás megkönnyítése céljából./

Ezután a manométercső végét gumitömlővel csatlakoztat

juk a falba beépített 1/ 2 " -os mérőcsőhöz, illetve az azon -

11. ábra

Ferdecsöves manométer felszerelése

1 . zárókupak, 2 . 1/ 2 " -os mérőcső csappal, 3 . libella,
4 . libella-beállító csavar, 5 . mérce-b eállító csavar
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belül - lévő sárgaréz csaphoz./Előzőleg ne felejtsük el le

szerelni a mérőcső külső térben lévő zárókupakját./

Ezzel a műszer mérésre kész állapotban van. / 11 . ábra/

Továbbiakban ellenőrizzük valamennyi bűzelzáró, szifon 

/mosdó, falikút, WC, padlóösszefolyó/ vízzel való feltöl

töttségét /ennek hiányában a belső túlnyomás megszökik/, a 

vészkijáratokat bezárjuk, a túlnyomáskibocsátó szelepeket 

zárt állásban rögzítjük, az óvóhely szűrt levegővel ellá

tott helyiségeit egymással összekötő belső ajtókat kinyit

juk.

A fenti előkészületek után megkezdhetjük a tulajdon

képpeni gáztömörségi vizsgálat végrehajtását, az ellenőrző 

méréseket:

I .  mérés

A gázzsilip külső ajtaját nyitva hagyjuk, a belsőt zár

juk. Bekapcsoljuk a szellőzőgépet. /Megkerülő vezetéken 

keresztül teljes légszállítá s ./ A ferdecsöves manóméteren 

leolvassuk a jelentkező túlnyomás értéket.

I I .  mérés

A gázzsilip külső ajtaját bezárjuk, a belsőt kinyit

juk. Bekapcsoljuk a szellőzőgépet /légszállítás most is meg

kerülő vezetéken/ és a manométeren leolvassuk a túlnyomás 

értéket.

I I I .  mérés

Bezárjuk a gázzsilip külső és belső ajtaját is . A vál

tószelepet átállítjuk szűrőn keresztül történő légszállí

tásra, bekapcsoljuk a szellőzőgépet. A manométeren leolvas

suk a belső túlnyomás értékét.

Az egyes mérések alkalmával - ha az óvóhely kellően 

gáztömör - a maximális túlnyomás egy-két percen belül bekö

vetkezik. Az elérendő túlnyomás minimálisan 5-10 mm v .o .

Az I .  és I I .  mérés a gázzsilip biztonságos működését 

ellenőrzi, vagyis megmutatja, hogy a külső illetve a belső 

ajtó gázbiztos záróképessége mennyire felel meg a követel

ményeknek.
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A harmadik mérés után a túlnyomáskibocsátó szelepeket 

fel kell oldani és be kell szabályozni úgy, hogy 5-10 mm 

v .o . nyomásnál nyíljanak.

Ha a vizsgálat eredménye nem kielégítő, akkor fel kell 

kutatni a tömítetlenségi helyeket /a  szivárgás szempontjá

ból gyanús helyeket a szellőzőgép egyidejű üzemeltetésével 

gyertyalánggal végigvizsgáljuk/ és a hibákat azonnal meg 

kell szüntetni.

Szükségóvóhelyeken is biztosítani kell - lehetőséghez 

mérten - a gázbiztos lezárhatóságot. Ennek érdekében a gáz

zsiliphez és a vészkijárathoz lehetőleg szabványos gázbiz

tos óvóhelyi nyílászáró-szerkezeteket alkalmazzunk. Ha ilye

nek nem állnak rendelkezésre, nem szerezhetők be, akkor 

szükségmegoldásként meglévő, erre alkalmas ajtókat is fel 

lehet használni, vagy pallóból, deszkából ácsolt ajtókat 

kell készíteni.

Mindegyik esetben - a gázbiztos zárás érdekében - az 

ajtólapokon lévő hézagokat gondosan el kell tömíteni, a fel

fekvő felületre /peremre/ pedig olajos filccsíkot, vagy tö

mítőgumit  kell felerősíteni.

Továbbiakban ezen óvóhelyeknél is a külső határoló 

szerkezeteket alaposan felül kell vizsgálni és a szemmel is 

látható folytonossági hiányokat, hézagokat el kell tömíte

ni.

Az óvóhely és a megközelítő útvonal világítása

Életvédelmi óvóhelyek világítására csak olyan fényfor

rásokat szabad használni, melyek üzemeltetéséhez nem szük

séges oxigén. Nyíltlángú világítási eszközöket alkalmazni 

tilos. /Nemcsak fogyasztják az óvóhely levegőjének oxigén

jét, hanem az égéstermékek rontják is a levegőt./

Óvóhelyeken ezért általában elektromos izzólámpát al

kalmazzunk. Az elektromos energiát hálózatról, vagy aggre

gátról biztosítjuk, szükségvilágítás céljára pedig akkumu-

24

ÁBTL - 4.2. - 95 - 18 / 8 / 1967 /25



látoros kézi lámpákat, illetve ezek hiányában zseblámpákat 

használunk.

Készenlétbe helyezés során ellenőrizni kell az óvóhely 

világítási berendezésének, továbbá a megközelítő útvonal 

irányfény rendszerének üzemképességét és az esetleges hiá

nyosságokat meg kell szüntetni. /Kiégett égők cseréje, b iz

tosítékok, kapcsolók, vezetékek hibáinak kiküszöbölése./

Ügyelni kell arra, hogy az óvóhelyre vezető útvonalon 

lévő világítás /irányfény/ a csökkentett világításra vonat

kozó előírásoknak megfeleljen /fényerőcsökkentés, ernyőzés, 

úgy, hogy a fény 500 m-nél nagyobb távolságban felülről ne 

legyen látható/. Ugyanakkor tegye lehetővé sötétben is az 

óvóhely gyors és zökkenőmentes elfoglalását.

Az óvóhelyen belül a megvilágítás jó elosztású és 

egyenletes, továbbá árnyék- és káprázatmentes legyen. /Cél

szerű ezért opálburát alkalmazni./

A jó megvilágítás fontos tényező, mert a rossz, gyenge 

világítás sok emberben növeli a félelemérzetet, nyomasztó

lag hat, a munkavégzést megbízhatatlanná teszi és korai ki

merüléshez vezet.

Az óvóhely akadálymentes megközelítésének 

biztosítása

Adott esetben az életvédelmi óvóhely csak akkor tölt

heti be teljes mértékben funkcióját, ha az ott elhelyezendő 

személyek azt gyorsan, torlódás nélkül elfoglalhatják.

Fontos követelmény ezért, hogy a készenlétbe helyezés 

során az óvóhelyre vezető útvonalon - udvaron és épületen 

belül - minden akadályt  kiküszöböljünk, mely késleltetheti 

az óvóhely tömeges elfoglalását.

Épület alatti óvóhely esetében kellő gondot kell for

dítani tehát az ott lévő tárgyak, esetleges törmelék stb. 

eltávolítására, folyosószűkületek, padozat egyenetlenségek, 

buktatók megszüntetésére.
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Ezek ugyanis levonuláskor nagymértékben gátolják a for

galmat, torlódást idézhetnek elő , s ezáltal jelentősen hosszabb

 időt vesz igénybe az óvóhely feltöltése. Előfordul

hat, hogy ennek következtében a támadás bekövetkezéséig a 

tömeges elfoglalás még nem fejeződik be, az óvóhelyet még 

nem tudják bezárni, s így az nem nyújt védőképességének meg

felelő biztonságot a már benntartózkodók részére sem.

Jelzések, feliratok elhelyezése

Az óvóhelyre történő levonulás útvonalát, az óvóhely 

befogadóképességét, a menekülés módozatait megfelelő jelek

kel, feliratokkal jelezni kell.

Ezeket az útbaigazító jelzéseket legkésőbb az óvóhely 

készenlétbe helyezésekor el kell helyezni.

A jelölés időálló anyagból és legalább 15x40 cm méretű 

táblán cinóberpiros jellel, felirattal készüljön. A betűk 

minimális nagysága 8 cm. Ahol lehetséges, közvetlenül a fal

ra is festhető.

A levonulás útvonalán jelzés legyen elágazásóknál, lép

csőnél, s minden olyan helyen, ahol a vonulás további irá

nya kétséges lehet, továbbá közben, elágazásmentes szaka

szokon is /1 2 . ábra/.

12. ábra 

Útvonal jelzőtábla

A jelzések a levonulók szemmagasságában, természetes 

és mesterséges világítás mellett is jól látható helyeken 

legyenek. Ha az útvonal több óvóhelyre vezet, akkor az első
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óvóhelyhez való megérkezéskor, vagy elágazáskor az óvóhe

lyek sorszámát, valamint, irányát feltüntető táblákat kell 

elhelyezni.

Az óvóhelyre vezető bejárati ajtón kívül, vagy az ajtó 

fölött fel kell tüntetni az óvóhely befogadóképességét, az 

engedélyezett elhelyezési létszámot / 1 3 . ábra/.

1 3 . ábra 

Óvóhely jelölése

Ha az objektum területén csak egy óvóhely van , sorszám 

feltüntetése szükségtelen.

Az óvóhelyen belül meg kell jelölni az egyes helyisé

geket, azok rendeltetését /"Belső tér", "szellőző gépház" 

TC s t b ./ .

A belső terekben ki kell függeszteni az "Óvóhelyen tar

tózkodás szabályai" c. utasítást.

Jelezni kell az óvóhelyből kimenekülésre alkalmas vész

kijáratokhoz, vészátjáróhoz vezető útvonalakat is /1 4 . áb

ra /.

14. ábra 

Menekülő útvonal jelölése
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A vészkijáratot és a vészátjárót megfelelő felirattal 

kell jelezni / 15 . ábra/.

1 5 . ábra

Vészkijárat és vészátjáró helyének jelölése

Adott esetben számolni kell azzal, hogy a különböző 

útvonalakon a vonulás, vagy menekülés igen rossz világítási 

viszonyok között történik majd. Ezért az irányító jelzések 

elhelyezésén kívül a sarkokat, nyílásszegélyeket, lépcső

éleket, alacsonyan fekvő csővezetékeket fehérre kell me

szelni.

A fejmagasságig lenyúló részek előtt - kb. 50 cm-rel - 

ugyanilyen magasságig lelógó zsák, vagy posztódarabbal kell 

erre a figyelmet felhívni.

A vészkijárat helyét kívül az óvóhely külső falán is 

jelezni kell - meszelt nyilakkal - azért, hogy a nyílás ro

mokkal való betemetése esetén is az épen maradt falrészen 

lévő jelzés útján az könnyen megtalálható legyen.
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Az óvóhely megerősítése

Helyenként előfordulhat, hogy az óvóhely /szükségóvó

hely/ valamelyik külső határoló szerkezete nem rendelkezik 

a követelményeknek megfelelő védőképességgel. Ott a készen

létbe helyezés elrendelésekor a szükséges megerősítési mun

kálatokat is el kell végezni, már korábban - békeidőben - 

kidolgozott terv alapján.

Épület alatti óvóhelyeknél a födémnek minden esetben 

minimálisan olyan teherbíróképességgel kell rendelkeznie, 

hogy az épület teljes összeomlásából keletkező hatásoknak 

is ellenálljon.

16. ábra 

Födémmegerősítési módok
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A födémmegerősítések kivitelezése legegyszerűbben és 

leggyorsabban aládúcolásokkal, alátámasztásokkal oldható 

meg /1 6 . ábra/.

Így a vasgerendás födémek /p l . poroszsüveg boltozat/ 

esetén a tartó gerendák középső alátámasztásával az óvóhely 

födémének teherbírása az eredeti teherbírás 5 ,8-szorosára 

emelkedik, vasbetongerendák esetében pedig 3,8-szorosára.

A támadás által közvetlenül veszélyeztetett területe

ken lévő óvóhelyeknél a várható léglökés és sugárhatás el

leni védelem szempontjából az a legkedvezőbb eset, ha a fö

dém a terepszintnél mélyebben helyezkedik el, illetve minél 

kisebb mértékben emelkedik ki.

Előírások szerint az óvóhely födémének kiemelkedése 

150 cm-nél nagyobb nem lehet. Abban az esetben, ha a fö

dém kiemelkedése 80 cm-nél nagyobb és a külső fal /tégla/ 

vastagsága 64 cm-nél kisebb, akkor kívül a határolófal mel

lett - a védőképesség növelése céljából - földtöltést kell 

készíteni min. 80 cm koronaszélességgel / 17. ábra/.

1 7 . ábra

Földfeltöltés készítése az óvóhely külső határfala mellett

Minden óvóhelyen a készenlétbe helyezés során - a vé

dőképesség fokozására, főleg sugárzás ellen - a vészkijáró 

nyílászárói közé helyezendő homokzsákokat /1 8 . ábra/ száraz
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18. ábra

Vészkibúvó elzárása homokzsákokkal

19 . ábra

Utólag készített felszíni vészkibúvó alagút

homokkal meg kell tölteni és a vészkijáratok mellett el kell 

helyezni.

Azoknál az épület alatti óvóhelyeknél, szükségóvóhe

lyeknél, amelyek két szintesnél / I .  emeletesnél/ magasabb 

épület alatt helyezkednek el és búvónyílásos vészkijárattal
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rendelkeznek előfordulhat, hogy az épület romosodásakor a 

vészkijárat is eltorlaszolódik, és az óvóhelyről való kiju

tás ezúton is lehetetlenné válik.

Erre való tekintettel ilyen helyeken az óvóhely ké

szenlétbe helyezésekor célszerű a vészkijáró-nyílás előtt - 

a külszínen - romhatáron kívül végződő menekülő alagutat 

készíteni a 19. ábra szerinti megoldásban. Erre felhasznál

hatók kútgyűrűk, aknagyűrűk, talpas betoncsövek, melyeknek 

belső átmérője minimálisan 50 cm.

AZ ÓVÓHELY ÜZEMELTETÉSE

Harckészültségi fokozat időszakában az életvédelmi lé

tesítménynek olyan állapotban kell lennie, hogy rendelteté

sének megfelelően bármely pillanatban üzembehelyezhető le

gyen.

Váratlan támadás esetén, ha a teljes készenlétbe he

lyezés végrehajtására nincs idő, elsősorban az óvóhely ki

ürítésével, berendezésével és felszerelésével kapcsolatos 

teendőket kell elvégezni. /Előfordulhat azonban az az eset 

is , hogy az óvóhelyet - a légiriadó jelére - minden előké

szület nélkül kell elfoglalnia a személyi állománynak./

Harci körülmények között az óvóhely üzemeltetése min

dig a külső helyzetnek megfelelően történik, a támadás eset

leges következményeitől függően alakul, illetve módosul.

Az óvóhely üzembehelyezése

A légiriadó jelének felhangzásakor a BM. szervek, egy

ségek személyi állománya is levonul az óvóhelyre. /Kivéve 

azokat, akiknek ebben az időben szolgálati feladatuk ellá

tása ezt nem teszi lehetővé./
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Az óvóhely tömeges elfoglalása után az óvóhelyparancs

nok utasítást ad az óvóhely lezárására. A kijelölt szemé

lyek /szakegység beosztottak/ légmentesen lezárják - a zá

rókallantyúk erőteljes behúzásával - a gázzsilip, a vészki

járat külső és belső ajtaját, valamint az esetleges egyéb - 

óvóhelyen belüli - gázbiztos nyílászáró szerkezeteket /ké

ménytisztitó nyílás, "Z" szellőző stb ./ Ezzel egyidejűleg a 

vészkijáratok nyílászáró szerkezetei között elhelyezik a 

már előkészített homokzsákokat.

A létesítmény bejáratánál szolgálatot teljesítő beosz

tott később érkező egyéneket - az óvóhely lezárása után, 

már a támadás előtti időben is - csak az óvóhelyparancsnok 

utasítására és kizárólag zsilipeléssel enged belépni az óvó

helybe. /A  gázzsilip külső és belső ajtaja egyidejűleg nem 

lehet nyitva./

Fentiekkel egyidejűleg a gépészeti berendezések kezelő 

személyzete üzembehelyezi a szűrő-szellőző berendezést 

vagyis

- kinyitja a légbeszívó vezeték elzáró szelepét. Két 

légbeszívó vezeték esetén csak az egyiket /lehetőleg 

a várható támadás irányából ellentétes oldalon lé

vőt/ a másikat zárja,

- a megkerülő vezeték szelepét elzárja, a szűrőhöz ve

zető vezeték szelepét kinyitja /régi típusú gépnél a 

váltó szelepet "szűrőn át" állásba hozza/,

- túlnyomáskibocsátó szelepek rögzítését feloldja,

- a porszűrő váltócsappantyúját külső légbeszívásra 

állítja, i l l .  a korszerűsített B-2400 tip . szellőző 

berendezés esetében a belső légbeszívó csőcsonk to

lózárát zárja, 

- a szellőzőgép meghajtó motorját bekapcsolja,

- a légmennyiség szabályozót teljes légszállításra ál

lítja . Továbbiakban amennyiben a tartózkodó terekben 

kellemetlen, túl erős légbefúvás jelentkezik, a szál

lított levegő mennyiségét csökkenti /a  szabályozót 

befelé tolja/,
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- az SzB-300 és a korszerűsített B-2400 típusú beren

dezéseknél a szűrők /FP-100 u/ kimerülésének jelzé

sére szolgáló indikátorcsöveket feltölti és felsze

reli.

Az indikátorcsövek feltöltését és felszerelését kell 

mindig utoljára hagyni /az FP-100 u jelű szűrők kimerülése 

legfeljebb csak nagyon hosszú ideig tartó használat után 

következhet be/.

A végrehajtás a következő sorrendben történjen / 2 0 .  áb

r a / :

1 . Az üveg indikátorcső - sárga színnel - megjelölt 

végébe behelyezzük a gumigyűrűt és arra az egyik fémhálót.

2 . A fekete gyűrűvel jelölt ampullát felnyitjuk és tar

talmát az indikátorcsőbe - a fémhálóra - öntjük és erre 

ráhelyezzük a második fémhálót.

3. A piros gyűrűvel jelölt ampullát felnyitjuk, tar

talmát az indikátorcsőbe - a második fémhálóra - öntjük és 

erre ráhelyezzük a harmadik fémhálót.

4 . A zöld gyűrűvel jelölt ampullát felnyitjuk, tartal

mát az indikátorcsőbe - a harmadik fémhálóra - öntjük, majd 

erre ráhelyezzük a negyedik - utolsó - fémhálót és ezt a 

másik gumigyűrűvel beszorítjuk.

20. ábra 

Indikátorcső felszerelése
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5. Az átszivárgást jelző tartóba szorosan behelyezzük 

a megtöltött indikátorcsövet úgy, hogy a megjelölt vége 

/sárga/, gumi csövön keresztül, az elnyelő-szűrőhöz csatla

kozzon, másik vége pedig a légszállító vezetékhez.

Ettől az időtől az óvóhelyen szűrt szellőzési üzemmód 

folyik, vagyis a külső beszívott levegő a porszűrőn és az 

elnyelő-szűrőkön keresztül jut - a légelosztó csőhálózat 

révén - az óvóhely belső tereibe.

Üzemeltetés támadás után

Támadás bekövetkezésekor az óvóhelyparancsnok utasítá

sára

- a szellőzőgépet leállítják,

- a légbeszívó vezetékeket az elzáró szelepekkel /to 

lózárakkal/ elzárják,

- a túlnyomáskibocsátó szelepeket zárt állásban rögzí

tik.

Ezzel az ú .n . "teljes elzárkózás" üzemmódra térünk át. 

Ilyenkor tehát a külső térből levegő beszívás még az elnye

lő-szűrőkön keresztül sem történik, a benntartózkodó szemé

lyek levegőellátására kizárólag az óvóhely belsejében lévő 

levegő szolgál.

Olyan óvóhelyen, ahol a belső légtérből egy főre 2 ,5  m3 

jut, ott teljes elzárkózásban 3 ,0  - 3 ,5  óra hosszat lehet 

tartózkodni. /Kisebb légtér esetén rövidebb, nagyobb légtér 

esetén hosszabb ideig ./

Ezt az üzemmódot kell folytatni mindaddig, míg a táma

dásnak a külszínen kialakult következményei nem tisztázód

nak. 

A támadás után tehát első teendő:

Tájékozódás a kialakult helyzetről

Az általános tájékozódás történhet

- a műsorszóró rádióban elhangzó közlemények vételé

vel,
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- a rendelkezésre álló hírösszeköttetés felhasználásá

val, a polgári védelmi parancsnokságok, továbbá a 

sugárfigyelő és jelző rendszerben résztvevő szervek 

tájékoztatása alapján.

Ezt követően ki kell küldeni a felderítő részleget az 

óvóhely környékén és a szerv elhelyezési körletében kiala

kult helyzetről részletesebb adatok beszerzése céljából.

A felderítők azonban csak abban az esetben küldhetők 

ki, ha az óvóhelyet zsilipeléssel tudják elhagyni. /Tehát 

általában bejáraton, gázzsilipen keresztül./

A kapott felderítési adatok alapján a szerv parancsno

ka értékeli a kialakult helyzetet, s attól függően elren

deli

- az óvóhely elhagyását, vagy

- az óvóhelyen való további benntartózkodást.

Az előbbit akkor, ha az objektum területén a támadás 

következtében nem keletkezett radioaktív, vegyi, vagy bio

lógiai szennyeződés, illetve az olyan kismértékű, hogy az 

előírt rendszabályok megtartásával a szennyezett terepen 

keresztül haladva a személyi állomány egészségét különösebb 

veszély nem fenyegeti.

Az óvóhely elhagyását ugyancsak elrendeli abban az  

esetben is , ha annak körzetét - a sűrű beépítettség miatt - 

területtűz kialakulása veszélyezteti.

Amennyiben a támadás következményei szükségessé teszik 

az óvóhelyen belüli további benntartózkodást, akkor annak 

üzemeltetése ezután, a külső helyzettől függően az alábbiak 

szerint alakul:

Teljes elzárkózás belső keringetéssel

Amennyiben az óvóhely közelében nagy tűz keletkezett, 

mely nagymennyiségű szénmonoxid /CO / képződéssel jár, vagy 

ha az objektum területén magas sugárszintű / 100 r/ó-nál na

gyobb/ maradó radioaktív szennyeződés jött létre, akkor az 

óvóhelyen tovább kell folytatni a teljes elzárkózási üzem

módot. Az elnyelő-szűrők a szénmonoxid kiszűrésére nem al-
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kalmasak /ez a magas hőmérsékletű levegő légzés céljára 

egyébként is alkalmatlan lenne/, magasfokú sugárszennyezett

ség esetén pedig a porszűrőben lerakódó radioaktív porok 

sugárzása az óvóhely belsejét /elsősorban a kezelő szemé

lyeket/ veszélyeztetné.

Ilyen körülmények között a belső levegőt - hogy tovább 

elviselhető l egyen - a szellőzőgép segítségével mozgatni 

kell, belső keringetést kell előidézni /recirkuláció/.

Ekkor tehát

- a porszűrő váltócsappantyúját átállítjuk, i l l .  kor

szerűsített B-2400 típusú berendezésnél a belső lég

beszívó csőcsonk tolózárát kinyitjuk,

- a kettős szabályozó szelep átállításával az elnyelő 

szűrőket kiiktatjuk /levegőszállítás megkerülő-veze

téken/,

- bekapcsoljuk a szellőzőgépet.

Ezzel az óvóhely levegőjét a porszűrőn keresztül szív

juk és a légelosztó csőhálózat segítségével az óvóhely bel

ső tereibe nyomjuk. Tapasztalat szerint ez mintegy 25 %-kal 

hosszabb ideig elviselhetővé teszi a benntartózkodást.

Szűrt szellőzés

Abban az esetben, amikor a külszínen kialakult radio

aktív szennyeződés sugárszintje 100 r/ó-nál kisebb értékű, 

vagy vegyi- illetve biológiai szennyeződés következett be, 

a támadás után át kell térni ismét szűrt szellőzési üzem

módra*

A fenti szennyeződések, ellen a szellőző berendezés el

nyelő-szűrői teljes védelmet nyújtanak.

Az áttéréskor 

- kinyitjuk az egyik légbeszívó vezeték tolózárát,

- a túlnyomáskibocsátó szelepek zárását az excentri

kus lezáró oldásával /fordításával/ megszüntetjük,

- bekapcsoljuk a szellőzőgép elektromos meghajtó mo

torját.
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Üzemeltetés közben, a szellőzőgép légmennyiségmérőjét 

ebben az időszakban fokozottabban figyelemmel kell kisérni. 

Ha a légmennyiségmérő a levegőszállítás nagymértékű csökke

nését mutatja, akkor először meg kell próbálni a levegő be

szívását a másik légbeszívó vezetéken keresztül /gázbiztos 

tolózárát kinyitjuk/.

Esetleg ugyanis előfordulhat, hogy az óvóhely felett 

lévő épület romosodásakor a légbeszívó vezeték kívül elzá

ródik. /Bár ennek kevés a valószínűsége, mert a vezeték kül

ső része ridegen törő anyagból készül./

Amennyiben ezután sem tapasztaljuk a levegőszállítás 

emelkedését, akkor feltehetően ezt a porszűrő eltömítődése, 

kimerülése okozza. Ilyen esetben porszűrőbetét-cserét kell 

végrehajtani, vagyis

- leállítjuk a szellőzőgép motorját,

- a túlnyomáskibocsátó szelepeket zárt állásban rög

zítjük,

- a légbeszívóvezetékeket a gázbiztos tolózárakkal le

zárjuk,

- a porszűrőházból a kimerült szűrőbetétet kivesszük 

és a gázzsilipben elhelyezzük /később a legközelebb 

induló felderítő járőrrel el kell vitetni majd az 

óvóhelyről/,

- a tartalék szűrőbetétet a porszűrőházba behelyezzük,

- végül a fentebb leírtak szerint ismét megkezdjük a 

szellőztetést, tovább folytatva a szűrt szellőzési 

üzemmódot.

Szűrt szellőzés belső keringetés után

Amennyiben az óvóhelyen huzamosabb ideig kellett benn

tartózkodni és időközben a külszínen a radioaktív szennye

ződós sugárszintje 100 r/ó érték alá csökkent, illetve az 

óvóhely közelében kialakult nagy tűz megszűnt, de szennye

ződés miatt az óvóhelyet elhagyni nem lehet, teljes elzár

kózás után ismét meg kell kezdeni a szűrt szellőzési üzem

módot.
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21. ábra 

Óvóhely szellőzési vázlata



Ennek érdekében

- az elnyelő-szűrők elzáró szelepét kinyitjuk, a meg

kerülő vezeték szelepét zárjuk,

- az egyik légbeszívó vezeték tolózárját kinyitjuk,

- a porszűrő váltócsappantyúját külső légbeszívásra 

átállítjuk, illetve korszerűsített B-2400 típusú be

rendezésnél a belső légbeszívó csőcsonk tolózárát 

zárjuk,

- a túlnyomáskibocsátó szelepek zárását feloldjuk.

Vissza kell térni a szűrt szellőzési üzemmódra akkor 

is , ha a megengedett időnél tovább történő teljes elzárkó

zás következtében többeknél légzési nehézségek, fejfájás 

jelentkezne.

Ebben az esetben műszerrel állandóan ellenőrizni kell, 

hogy a porszűrőnél, valamint az elnyelő-szűrőknél jelentke

zik-e sugárzás és az milyen mértékű. Ugyanakkor ellenőrizni 

kell a szellőzőgéphez legközelebb eső légbefúvóknál is a 

betáplált - szűrt - levegő esetleges szennyeződését.

Minden olyan óvóhelynél, mely szellőztető berendezés

sel rendelkezik, célszerű elkészíteni a 21. ábra szerinti 

szellőzési vázlatot a különböző üzemmódokra való áttéréskor 

elvégzendő műveletek szemléltetésére.

Szükségenergia ellátás

Ha a támadás következtében a hálózati elektromos ener

gia szolgáltatás megszakad /a  villany kialszik/, akkor az 

óvóhely belső tereiben elhelyezett akkumulátoros kézilámpá

kat - az ezzel megbízott személyek - bekapcsolják, s ily mó

don biztosítjuk az óvóhely szükségvilágítását. Hosszabb 

ideig tartó benntartózkodásra számítva néhány lámpát azon

ban célszerű - tartaléknak - üzemen kívül hagyni.

Amennyiben az óvóhelyen van aggregát berendezés, ezt 

követően az óvóhely gépésze megindítja azt /az aggregát-he

lyiség már nem gázbiztos légtér, ezért gázálarcban/, s a 

továbbiakban ez biztosítja az óvóhely elektromos energia 

ellátását. /Világítás, szellőzőgép meghajtása./ Ezután be-
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kapcsolja az aggregát-helyiség szellőztetését biztosító ven

tillátort is .

Ahol van akkumulátoros szükségvilágító berendezés is , 

ott a hálózati energiaszolgáltatás megszakadásakor azonnal 

be kell kapcsolni. Ha a berendezés automata-átkapcsolóval 

rendelkezik, akkor áramkimaradáskor ez önműködően történik.

Az aggregát megindulása után - ahol automata-átkapcsoló 

nincs - a vészvilágítást ki kell kapcsolni.

Azokban az óvóhelyekben, melyekben nincs aggregát, de 

van szellőző berendezés, a hálózati energia kimaradása ese

tén a szellőzőgépet kézi /vagy láb/ meghajtással kell to

vább üzemeltetni. A légmennyiség szabályozó ilyen esetben 

teljesen nyitott állásban legyen. /Teljes légszállítás./

A kézi meghajtásra az óvóhelyen lévő egészséges fér

fiakat kell beosztani, megfelelő váltásban /5-10 percen

ként/. A szellőzőgépet ilyen körülmények között egyszerre 

két fő hajtja.

Szükségóvóhelyeken kezdettől fogva ily módon kell biz

tosítani a beállított - s elektromosan be nem kötött - szel

lőzőgépek és egyéb szükség-szellőztető berendezések /lég

szivató stb ./ üzemeltetését.

Tekintettel arra, hogy a kézi erővel történő üzemelte

tés eléggé fárasztó, azt szakaszosan kell végezni.

Az energia szolgáltatás megszakadása után ugyanis az 

óvóhelyen lévő levegő -a belső légtér nagyságától függően - 

általában 2-4 óráig még elegendő. A szellőzőgép kézi meg

hajtását tehát elég, ha az áram kimaradása után fél, vagy 

egy órával kezdjük és félórai  üzemeltetés után mindig félóra 

pihenőt tartunk. 

Amennyiben az áramszolgáltatás újra megindul, i l l . az 

esetlegesen meghibásodott aggregát újra üzemképessé válik, 

akkor a szellőzőgép motorját i smét be kell kapcsolni, mivel 

áramkimaradás esetén a MO kapcsoló automatikusan kikapcsol.

41

ÁBTL - 4.2. - 95 - 18 / 8 / 1967 /42



Az óvóhely belrendjének biztosítása

Az életvédelmi létesítményben a rend és a fegyelem 

fenntartásáért az óvóhelyparancsnok felelős. Feladata emel

lett az óvóhely megfelelő üzemeltetésének, továbbá romoso

dás, vagy betemetődés esetén az önmentés munkálatainak, irá

nyitása.

Utasításait ezért mindenki köteles maradéktalanul tel

jesíteni.

A légiriadó jelének felhangzásakor a személyi állomány 

magához veszi előre elkészített óvóhelycsomagját és levonul 

az óvóhelyre. A levonulás mindig fegyelmezetten és gyorsan 

történjen. Idegen személy csak az óvóhelyparancsnok engedé

lyével léphet be és tartózkodhat az óvóhelyen.

Az óvóhelyre történő levonulás után mindenki foglalja 

el kijelölt helyét, s a továbbiakban köteles az óvóhelyen 

tartózkodás általános szabályainak megfelelő magatartást 

tanúsítani.

A támadás alatt a nyugalmat és rendet minden körülmé

nyek között fenn kell tartani, ha szükséges a legerélyesebb 

eszközökkel is .

Az óvóhelyen csak csendben lehet társalogni. Dohányoz

ni, nyílt lángot használni nem szabad. Ételmelegítés /eset

leg főzés/ céljára csak elektromos főzőlap alkalmazható.

Benntartózkodás alatt ügyelni kell a tisztaságra, a 

vízcsapokat csak feltétlen szükség esetén szabad használni.

A hálózati vízszolgáltatás megszakadása esetén - vagy 

ahol ez az óvóhelyre nincs bevezetve - a tartalékvizet csak 

az óvóhelyparancsnok által megszabott mértékben lehet fo

gyasztani, és kizárólag az általa meghatározott célra hasz

nálható. Ez mindig az óvóhelyen tartalékolt víz mennyiségé

től és az óvóhelyen elhelyezkedő személyek szájmától függ. 

Előírások szerint személyenként 2 liter ivóvizet kell mini

málisan tartalékolni. Nagyobb mennyiségű tartalékví z esetén 

az - természetesen szintén előre megszabott mértékben- egyéb 

célra is felhasználható /mosdás, WC öblítés, mentesítés/.
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A tartalékvíz-adagot az óvóhely üzemeltetési teendőit 

ellátó szakegység egyik beosztottja, vagy egyéb ezzel 

megbízott személy adja ki, és erről nyilvántartást vezet. 

Egy meghatározott időszakban ugyanaz a személy újabb adagot 

nem kaphat.

Teljes elzárkózás esetén különösen tartózkodni kell 

minden felesleges mozgástól, mert az szükségtelenül nagyobb 

levegő, illetőleg oxigénfogyasztással jár.

Az óvóhelyen lévő gépészeti berendezésekhez és felsze

relésekhez nyúlni tilos /kivéve azokat, akik erre utasítást 

kapnak, mint pl. szellőzőgép kézi meghajtására/. Ezek keze

lése - az akkumulátoros kézilámpáké is - a szakegység be

osztottainak, vagy az ezzel megbízott személyek feladata.

Az óvóhelyben huzamosabb ideig tartó benntartózkodás 

esetén megfelelő váltásban aludhat is a személyi állomány.

Az elhelyezendő létszámhoz viszonyítva nagy /fölös/ 

alapterületű óvóhelyeken esetleg külön pihenőszobák is be

rendezhetők.

Az óvóhely tömeges elfoglalása után az óvóhelybe csak 

a z  óvóhelyparancsnok engedélyével lehet belépni. Ez is azon

ban minden esetben csak a zsilipelés szabályainak megtartá

sával történhet. Vegyi-, biológiai, vagy radioaktív szennyeződés

 esetén a belépő személy köteles a gázzsilipben 

szennyezett felsőruházatát, lábbelijét levetni és a szen

nyezettruha-tárólóba helyezni, szükség esetén részleges men

tesítést végezni, átöltözni, s csak ezután léphet be az óvó

hely belső tereibe. Mindezek előírásszerű végrehajtását az 

óvóhely üzemeltetési teendőit ellátó szakegység egyik be

osztottja, /a gázzsilip belső ajtaján lévő kémlelőablakon ke

resztül/ ellenőrzi, akinek feladata még, hogy megakadályoz

za illetéktelen személyek  belépését, valamint az óvóhely 

engedély nélküli elhagyását.

Önmentés sérült óvóhelyről

Ha az óvóhely a támadás következtében megsérül, vagy 

valamelyik része beomlik, az állomány sértetlenül maradt 

része köteles azonnal megkezdeni a mentési munkákat.
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A romok alá került személyeket ki kell szabadítani, a 

sérülteket elsősegélyben kell részesíteni.

Amennyiben a támadás következtében szennyeződós is ke

letkezett, az óvóhelyparancsnok utasítást ad a gázálarc és 

védőfelszerelés felöltésére.

A mentési munkák végrehajtása után az óvóhelyparancs

nok irányításával ilyen esetben megkíséreljük az óvóhely 

elhagyását.

Épület alatti óvóhely esetében, ha a romosodás követ

keztében a bejárat eltorlaszolódott, akkor a vészkijáraton 

keresztül. Ha ez is lehetetlen, azonnal megkezdjük az ön

mentést, békében előre kidolgozott terv alapján. Ennek so

rán mindig azt a mentési módot kell választani, melynek ré

vén a legkevesebb munkával és legrövidebb idő alatt lehet 

kijutni a szabadba.

Ilyen önmentési mód lehet:

- vészátjáró kibontásával, vagy faláttöréssel szomszé

dos pincén, óvóhelyen keresztül,

- vészkijáró előtt kismennyiségű rom esetén a külső 

nyilászárószerkezet feszítővassal történő leemelésé

vel /belülről/ és a rom részleges eltakarításával,

- a környező terepszintből kiemelkedő óvóhelynél vala

melyik külső határfal mellett viszonylag kevés tör

melék esetén a határfal áttörésével és részleges rom

eltakarítással.

Ha a támadás következtében az óvóhely csak enyhe sérü

lést szenvedett, akkor a határoló szerkezeteken /födém, kül

ső f a l /  jelentkező repedéseket az óvóhely felszerelésében 

lévő bitumenes tömítőanyaggal el kell tömí teni, a megla

zult gázbiztos óvóhely-ajtókat meg kell erősíteni,a tok kö

rüli repedéseket itt is el kell tömíten i, az óvóhelyen eset

legesen keresztül haladó csővezetékek repedéseit ideiglene

sen be kell ragasztani.

Ezután - ha a külső körülmények ezt megengedik - a 

szellőztető berendezést folyamatosan üzemeltetjük. Az ily  

módon keletkező belső túlnyomás ugyanis megakadályozza, hogy
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a kisebb tömítetlenségeken, repedéseken keresztül szennye

ződés jusson be az óvóhely légterébe.

Az ilyen és a sértetlen óvóhelyek esetében általában 

meg kell várni a légiriadó lefújását, és csak azután lehet 

az óvóhelyet elhagyni, kivéve azokat a szerveket, ahol a 

személyi állománynak a polgári védelemmel összefüggő fel

adatukat kell ellátni a támadás után.

Az óvóhely elhagyása

Az óvóhelyet minden esetben csak az óvóhelyparancsnok 

engedélyével lehet elhagyni.

Ha a támadás következtében az óvóhely nem sérült meg, 

és a felszínen nem történt szennyeződés, akkor az óvóhely 

elhagyása egyszerűen a bejáraton keresztül történik, amennyiben

 a romosodás következtében nem torlaszolódott el. El

torlaszolódás esetén az előzőkben leírt önmentéssel kell az 

óvóhely elhagyását megkísérelni.

Szennyezett terepen lévő óvóhely elhagyása előtt a pa

rancsnok részletes eligazítást tart a személyi állomány ré

szére az óvóhely elhagyásának módjára vonatkozóan.

Ezzel kapcsolatban általános szabályként megjegyzen

dő, hogy

- az óvóhely elhagyása előtt fel kell venni az egyéni 

védőfelszerelést, vagy szükségvédőeszközöket, ügyel

ve, hogy bőrfelület lehetőleg ne maradjon fedetle

nül,

- csak a kijelölt átjárókon keresztül szabad haladni, 

lehetőleg gyorsan, tilos útközben megállni, enni, 

inni, dohányozni stb,

- szennyezett terület elhagyása után mindenki köteles 

azonnal részleges mentesítést végrehajtani, külön 

felhívás bevárása nélkül.
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Az óvóhely újbóli készenlétbe helyezése

Támadás után az óvóhelyet -kiürítését követően - újból 

készenlétbe kell helyezni. Biztosítani kell, hogy rendelte

tésének megfelelően ismét bármikor felhasználható legyen. 

A sérült, vagy megrongálódott óvóhelyet azonnal helyre kell 

állítani.

A készenlétbe helyezés során gondoskodni kell:

- az óvóhely kitakarításáról, szellőztetéséről,

- tartalék víztartályok feltöltéséről,

- gépi berendezések esetleges hibáinak kijavításáról,

- TC ürszékek kiürítéséről,

- elhasznált anyagok és felszerelések pótlásáról /tő

zeg, üzemanyag, égők s t b ./ ,

- akkumulátoros kézilámpák feltöltéséről.
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Az óvóhely befogadóképességének megállapítása

Előírások szerint olyan életvédelmi óvóhelyeken, me

lyek szellőztető berendezéssel is fel vannak szerelve, sze

mélyenként minimálisan 0 ,5  m2 alapterületet kell biztosíta

ni a belső /tartózkodó/ terekben. Azon óvóhelyeken pedig, 

ahol szellőztető berendezés nincs, az óvóhely gázbiztos lég

terében személyenként minimálisan 2 ,5  m3 szükséges.

Ezen normák figyelembevételével az óvóhely befogadóké

pessége /az elhelyezhető maximális létszám/ az óvóhely mé

reteinek ismeretében az alábbi képletek segítségével arány

lag egyszerűen meghatározható:

Szellőztető berendezéssel rendelkező óvóhelyen

 T . b / 0 , 5
L =

Szellőztető berendezés nélküli óvóhelyenL=Vg/2,5

ahol: L = az óvóhely befogadóképessége /f ő /

Tb= az óvóhely belső /tartózkodó/ tereinek alapte

rülete /m2/

Vg = az óvóhely belső gázbiztos légtere / m3/

A  számítás elvégzése mellett - főleg az első esetben - 

mindig figyelembe kell venni a belső terek berendezésének 

/óvóhelypadok elhelyezésének/,lehetőségeit is . Előfordulhat 

ugyanis, hogy egyes helyiségekben - alaprajzi elrendezésük 

következtében, közlekedési sávok biztosításának szükséges

sége miatt - a számítottnál csak kevesebb személy helyezhe

tő el.

Az óvóhely gázbiztos légterébe a légzsilip, gázzsilip,

aggregát és akkumulátor helyiség légtere nem számítható

be.
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Példák:

1 . Egy szellőztető berendezéssel rendelkező óvóhelyen 

az egyes belső tartózkodó terek méretei a következők:

T1= 5 ,00 x 4,20 = 21,00 m2 

T2 = 4,50 x 4 ,20 = 18,90 "

T3 = 4,50 x 5 ,00 = 22,50 "

Az elhelyezhető létszám

L1 = T1/0,5 = 21,00/0,5 = 42  fő  

L2 = T2/0,5 = 18,90/0,5 = 37 fő

L3 = T3/0,5 = 22,50/0,5 = 4 5  fő

L összesen: = 119 fő

2. Egy szellőztető berendezéssel nem rendelkező óvó

helyen az egyes belső - gázbiztos - helyiségek légterei a 

következő méretűek: /Az óvóhely belmagassága 2,40 m/

Belső terek:

V1 = 5,00 x 4 ,00 x 2,40 = 48,00 m3

V2 = 6,00 x 4 ,00 x 2,40 = 57,60 "

V? = 5,50 x 4,00 x 2,40 = 52,80 "

Közlekedő folyosó és TC fülkék

Vf  = 11,00 x 1,80 x 2,40 = 47,52 m3

Raktár

VR = 2,00 x 4 ,00 x 2,40 = 19,20 m3 

Összesen a belső gázbiztos légtér

Vg = 225,12 m3 

Az elhelyezhető létszám

L = Vg/2,5 = 225,12/2,5 = 90 fő
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Helyiségek megvilágításához szükséges 

lámpa-teljesítmények számítása

Életvédelmi óvóhelyeken belül a szükséges megvilágítá

si erősségek általában a következők /padozattól 1 ,0  m ma

gasságban/:

- folyosókon, előterekben 10 lux

- tartózkodó terekben 20 lux

- munkahelyiségekben /p l . pk-i

szoba, telefonközp./ 40 lux

A különböző rendeltetésű helyiségekben biztosítandó 

megvilágítási erősséget az ú .n . fajlagos fényforrás telje

sítmény alapján lehet meghatározni, az alábbi táblázat fel- 

használásával.

Biztosítandó átlagos megvi- Fajlagos fényforrás telje- 
lágitási erősség /lu x / sitmény /watt/m2/  szórtfé-

nyű világítás esetén*

300 60

200 40

_____________150___________________  30

100 20

80  16

60 12

40 _________ ________ 8  

20  4

10  2

* Óvóhelyeken általában a mennyezeten elhelyezett lámpa
testekkel szórtfényű világítást alkalmazunk.
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Példa:

Egy óvóhelyen az egyik belsőtér /tartózkodó helyiség/ 

alapterülete 25 ,00 m2 . Előírás szerint a szükséges megvilágítási

 erősség 20 lux.

Táblázat szerint a fajlagos lámpa teljesítmény:

p = 4 watt/m2

Az összes szükséges lámpa teljesítmény:

P = 4 .25 = 100 watt.

Tehát 1 db 100 W-os, vagy 2 db 40-60 W-os izzólámpát 

kell alkalmazni.

A teljes elzárkózás megengedett időtartamának 

meghatározása

Teljes elzárkózás esetén a légmentesen lezárt óvóhe

lyen a belső levegő - utánpótlás hiányában - állandóan rom

lik .

Egy bizonyos idő elteltével a levegő elhasználódik, s 

a benntartózkodás egyre nehezebbé válik, az óvóhelyen lévő 

személyek oxigén / O2 /  fogyasztása, széndioxid /CO2/  terme

lése, másrészt - bár kevésbé - a benti levegő hőmérsékleté

nek és páratartalmának emelkedése következtében.

Az ember ugyanis légzés közben - mint ismeretes - oxi

gént fogyaszt és széndioxidot termel, továbbá a kilégzett 

levegőnek magasabb a páratartalma és hőmérséklete is .

Az élet fenntartásához a belégzett levegőnek egy meg

határozott oxigén tartalommal kell rendelkeznie /normál le

vegőben 21,0 % /,  viszont egy bizonyos százalékos aránynál 

magasabb széndioxid tartalom ártalmas az egészségre.

Ha külön-külön vizsgáljuk hatásukat /vagyis feltéte

lezzük, hogy az egyik változásától függetlenül a másik vál

tozatlan marad/, akkor az oxigén tartalom legfeljebb 12 %- 

ra csökkenhet, hogy az ember életben maradjon, a széndioxid 

tartalom viszont legfeljebb 6 %-ig emelkedhet.
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A két hatás együttes jelentkezése esetén /a  valóságban 

mindig így van/ az oxigén tartalom legfeljebb 17  %-ra csök

kenhet, a széndioxid tartalom pedig legfeljebb 3 %-ra emel

kedhet ahhoz, hogy az emberi szervezetben ennek káros kö

vetkezményei ne jelentkezzenek.

A belső levegő oxigén tartalmának csökkenése és a szén

dioxid koncentráció növekedése jelentősen változhat, attól 

függően, hogy a benntartózkodók mozognak, dolgoznak vagy 

pedig nyugalomban vannak.

Fentiek figyelembevételével a teljes elzárkózás maxi

málisan megengedhető - az egészségre még ártalmatlan - idő

tartama minden esetben függ a belső gázbiztos légtér nagy

ságától és az óvóhelyen tartózkodó személyek számától.

Ha a teljes elzárkózást normál légállapottal kezdjük, 

vagyis az óvóhelyre történő levonulás után gyakorlatilag 

rövid idő /néhány perc/ elteltével át kell térni a teljes 

elzárkózásra, akkor a levegő oxigén tartalmának 21 %-ról 

17  %-ra való csökkenésének ideje:

t1 = 21-17/100xV/q1xl = 1,6 V/L /óra/

A széndioxid tartalom 3 %-ra történő emelkedésének 

ideje /a  kezdeti 0,03 %-os értéket elhanyagoljuk/

t2 =3/100xV/q2xl= 1 ,5  V/L /Óra/

A képletekben szereplő tényezők:

q1 = 0,025 m3/ó /fő  Egy személy oxigén fogyasztása

q2 = 0 ,02 m3/ó/fő Egy személy által kilégzett CO2 

mennyisége

V = az óvóhely belső gázbiztos légtere /m3/

L = az óvóhelyen tartózkodó személyek száma /fő /

A fentiek közül - mint az előbbi képletekből látható - 

és kísérletek tapasztalatai is ezt bizonyítják - mindig a 

széndioxid tartalom növekedése éri el korábban a még megen

gedett szintet. A teljes elzárkózás maximális időtartamát
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ezért ez az idő határozza meg, tehát a számítást általában 

elegendő csak ennek figyelembevételével elvégezni.

Ha az óvóhelyre történő levonulás után egy bizonyos 

ideig - esetleg néhány órán át - védőszellőztetést alkal

mazunk, és csak azután térünk át teljes elzárkózásra, a 

benti levegő már nem lesz normál összetételű, hanem az oxi

gén tartalom 21 %-nál kisebb, a széndioxid tartalom 0 %-nál 

nagyobb lesz.

Ilyenkor a kialakult széndioxid szint a következő:

sum=(txlxq2/txNxV)x100 

/ % /

ahol: t = a teljes elzárkózásig eltelt idő /szűrt szellő

zés/ órában

N = szellőzőgép elnyelő szűrőinek teljesítőképessége 

/FP-100 u jelű szűrőknél 100 m3/ó szűrőnként, 

B-2400 tip. gép szűrőpárjánál 144 m3/ ó / .

A megengedett elzárkózási idő /míg az óvóhely levegő

jének széndioxid tartalma 3 %-ra emelkedik/:

t2 = /3-sum/xv/lxq2x100 /óra/

Különböző időszakokra - az előbbi összefüggés alap

ján - számított értékek egy határértékhez közelednek, ami

kor a lezárt belső légtér nagysága a beszállított légmennyi

séghez viszonyítva elhanyagolható. /Egyensúlyi állapot./ 

Ekkor: sum e=Lxq2/Nx100 /%/

sum e= Lxq2/Nx100 /% /

A megengedett elzárkózási idő

te=/3-sum 

e /x V /L x q 2 x 1 0 0  /ó r a /

Ennyi ideig a teljes elzárkózás minden körülmények között 

fenntartható.

Példa:

Egy óvóhely belső gázbiztos légtere V = 300 m3. A benn

tartózkodó személyek száma L = 80 fő . A szellőzőgép 2 db 

FP-100 u. jelű elnyelő szűrővel van ellátva /N = 200 m3 / ó/
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Ha levonulás után rövid idei múlva meg kell kezdeni a 

teljes elzárkózást, akkor a megengedett elzárkózási idő

t = 1 ,5x(300/80) = 5,6  óra

Ha levonulás után egy óra múlva kell elzárkózni, akkor 

a kialakult széndioxid szint:

s u m 1  =  
(1.80x0.02/1.200+300)x100=0,32%

Az elzárkózási idő 3 % széndioxid tartalomig:

t= (/3.00-0.32/x300)/(80x0,02x100)=5,0 óra

Levonulás után két óra múlva a széndioxid szint:

sum 2=(2.80x0,02)/2.200+300)x100=0,46%

Az elzárkózási idő

t=(/3.00-0,46/x300)/(80x0,02x100)=4,7 óra

Egyensúlyi állapot esetén a széndioxid szint:

sum e =((80x0,02)/200)x100=0,8%

Az elzárkózási idő:

t=(/3.00-0,8/x300)/(80x0,02x100)=4,1 óra

55

ÁBTL - 4.2. - 95 - 18 / 8 / 1967 /56



Az óvóhelyen tartózkodás szabályai

1 . Az óvóhelybe a  megadott létszámnál több személy nem lép

het be.

2 . Az óvóhely tömeges elfoglalása után később jövő szemé

lyek csak zsilipeléssel léphetnek be,

3. Levonulás után mindenki köteles a számára kijelölt he

lyet elfoglalni és kerülni a felesleges mozgásokat.

4. Szennyeződés esetén csak - a gázzsilipben - átöltözve 

lehet az óvóhelyparancsnok engedélyével az óvóhely bel

ső terébe lépni.

5. Az óvóhelybe állatokat behozni tilos!

8. Az óvóhelyparancsnok utasításait köteles mindenki vég

rehajtani.

7 . Dohányozni, tüzet gyújtani és nyílt lánggal égő lámpát 

használni tilos!

8 . Az óvóhelyen tartalékolt ivóvíz csak az óvóhelyparancs

nok által megszabott mértékben és időben fogyasztható.

9. Nyugalmát mindenki, minden körülmények között őrizze 

meg.

10. Az óvóhelyet csak a parancsnok engedélyével szabad el

hagyni.
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AJÁNLOTT IRODALOM

Légoltalmi Radiológiai- Biológiai- Vegyivédelmi Alap

ismeretek /BM. 1965/

Gépészeti berendezések üzemeltetése

I .  Utasítás az óvóhelyek /védett létesítmények/, gé

pészeti berendezésének kezelésére, üzemeltetésére 

és karbantartására /PVOP. 1965. /

I I .  Utasítás szűrő-, szellőztető berendezések kezelé

sére és karbantartására /PVOP. 1964 ./

I I I .  Utasítás a szükségáramfejlesztő berendezések keze

lésére és karbantartására /PVOP. 1964 ./

IV . Utasítás a fűtési, vízellátási, csatornázási és 

világítási berendezések kezelésére és karbantartá

sára /PVOP. 1965 ./

Szükségóvóhelyek építési irányelvei /BM. LOT. 1961 ./
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Készült a KÖZDOK Rotaüzemében /Budapest, V I I .,  Dob u. 7 4 ./  
Munkaszám: K-67.3987/S 

Felelős vezető: Varga Júlia
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