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A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kapuvári Polgári Védelmi
Irodája és Kapuvár Város Önkormányzatának tájékoztatója a különböző

veszélyhelyzetekben ajánlott magatartási szabályokról.

TEENDŐK VILLÁMCSAPÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.

A villámcsapás veszélyei és az ellene való védekezés:
A földön naponta mintegy 45 000 zivatar fordul elő, mintegy nyolcmillió villámmal. Az évi
hárommilliárd villámcsapás kb. háromezer ember életét oltja ki, házakat gyújt fel és erdőtüzeket okoz.
A villám a légköri elektromosság kisülése, amelynek időtartama a másodperc milliomod részétől

néhány tízezred részéig terjed. 100 millió Voltig terjedő feszültségnél az áramerősség rendszerint
20.000-30.000 Amper, de néha meghaladja a 100.000 Ampert is (összehasonlításképpen: a
villanykörtékben néhány tized Amper áramerősség mérhető).
Ellentétben más áramütéses balesetekkel, a villámcsapásnál az átfutási idő olyan rövid, hogy a testen
akár 100 Amper is átfuthat anélkül, hogy károsodást okozna. A legfőbb veszély, hogy az izmok görcse
miatt az életfontosságú funkciók leállnak. Erős áram hosszabb ideig tartó hatása rendszerint súlyos
égési sebeket is okoz. A villámnak három alakját szokás megkülönböztetni: vonalas-, felület- és
gömbvillám. Van még az un. “száraz” villám, mely nem gyújt, csak romboló hatása van. Ez
köznyelven a “mennykő szele”. A villámlást kísérő dörgés a levegő hirtelen kiterjedéséből származik.

Teendők a villámcsapás elkerülése érdekében:
 Kerüljük az exponált helyeket, például a hegycsúcsokat,

hegygerinceket, vagy a szabad, sík területeket (villámhárítóként
működnek).

 Ne álljunk egyedülálló magas fa alá!
 Kerüljük a nedves talajt, patakokat, vízeséseket és azonnal

hagyjuk el a vízfelületeket (villámhárítók, rövidre zárási
lehetőség).

 Kerüljük a kőomlás veszélyes csurgókat, szakadékokat
(kőomlás, rövidre zárási lehetőség).

 Ha gépkocsi áll a rendelkezésünkre, használjuk Faraday
kalitkaként (az ablakokat zárjuk be, ne érintsük meg a
fémrészeket) ez nyújtja a legnagyobb védelmet.

 Kerüljük a kiugró sziklákat, magukban álló nagy sziklákat, kis
odúkat és barlangokat (rövidre zárási lehetőség).

 Csak akkor bújjunk mélyedésbe, ha az legalább 1,5 méter mély.
 Csak akkor keressünk védelmet barlangban, ha abban a

bejárattól, a tetőtől és a falaktól legalább 1,5 méter távolságra
lehetünk.

 Használjuk ki a fal által nyújtott védőzónát. A fal magassága
legyen legalább a testhossz nyolcszorosa, a faltól való távolság
pedig legalább egy testhossz.

 Guggoljunk le (zárt lábakkal és térdekkel hogy csak egy ponton
érintkezzünk a környezettel), lehetőség szerint 10-30 cm vastag
szigetelőréteget téve a talpunk alá (ruha, esőköpeny, száraz kő).

 Ha rendelkezésünkre áll alumínium mentőfólia, terítsük
testünkre úgy, hogy az a talajjal ne érintkezzen. Kisegítő
(gyenge) Faraday-kalitkaként működik.

 Az emberi test elektromos ellenállása csekélyebb és felülete
nagyobb, mint a fémből készült felszerelési és használati
tárgyainké, így a villámhárító hatása nagyobb. Ezért nem
szükséges megválnunk fémtárgyainktól, amelyek rendszerint
fontos használati eszközök.


