Egyéni védőeszközök
a termelékenység
szolgálatában
A munkahelyi balesetek és megbetegedések költségei
Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség legutóbbi statisztikái
szerint az Európai Unióban, a munkavégzéssel összefüggő megbetegedések és sérülések
éves költségei elérik a 476 milliárd eurót[1]. Aggasztó módon ez az arány az Európai Unió
GDP- jének 3,3%-át teszi ki[1]. Világszerte a munkahelyi sérülések és megbetegedések a
GDP 3,9%-os csökkenését eredményezik, 2 680 milliárd euró becsült éves költség mellett.[2]

Regionális szinten az Egészségügyi és Biztonsági Igazgatóság (HSE) brit munkahelyi
statisztikái 2014/15-2016/17 éves átlagai alapján 614 000 munkahelyi sérülést jeleztek.[3]
Ez 521 ezer új munkahelyi megbetegedéssel jár együtt, az év ugyanazon időszakában
mérve.[3] Mindkét esetben a sérülések vagy megbetegedések több, mint 35%-a 7 vagy
több munkanap kiesést eredményezett.[3]
Ezen adatok eredményeként, a HSE becslése szerint, Nagy-Britanniában a munkahelyi
sérülések és megbetegedések 14,9 milliárd font költséggel járnak[3]. A HSE a teljes, 14,9
milliárd font költséget közvetlenül a termelékenységhez kapcsolódó költségekhez rendeli
hozzá[3].

Kapcsolat a munkavédelem és a
termelékenység között
Peter McGettrick, a Turner and Townsend Munka-,
Környezetvédelmi és Minőségügyi igazgatója,
az Irwin & Colton közelmúltban készített
interjújában felvázolta, hogy "közvetlen kapcsolat
áll fenn a jó munkavédelem és a kiemelkedő
termelékenység között".[4]
"A jó munkavédelem előnyei közt megemlítendő a
balesetek, az egyéb események, a távollétek
csökkenő száma és a személyzet hangulatának
javulása. Így a jobb munkavédelem előnyei valóban
nagy hatással lehetnek a termelékenység
javulására, a termelés késedelmeinek
csökkentésére és a vállalat nyereségének
javítására" - tette hozzá.[4]
Továbbá azt is megjegyezte, hogy a vállalkozások
gyakran feltételezik, hogy a termelékenység
javításának záloga más elemek, például a biztonság
elhanyagolása. Azonban ennek az ellenkezője igaz,
mivel a "bizonyítékok arra utalnak, hogy a jó
munkavédelmi kultúrával rendelkező, illetve
megfelelően működtetett vállalkozások is nagyon jól
teljesítenek".[4]
Minden egyes fontért, amit [munkavédelemre]
elkölt, cserébe 10 fontot fog visszakapni, függetlenül
attól, hogy ezt költségcsökkentésre, vagy a dolgozók
teljesítményének fejlesztésére fordítja. Ez teljesen
egyértelmű. A vállalkozásoknak be kell fektetniük a
munkavédelembe, mivel ez hatalmas üzleti
előnyökkel jár, és nem tekinthető olyan költségnek,
amelyet csökkenteni lehet, ha a lényeg a
fejlesztés."[4]
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Elősegíthetik-e a
termelékenységet az egyéni
védőeszközök?
Természetesen. A fent említett adatok számos
különböző körülmény eredményei, de a
szabálytalan és nem megfelelő egyéni
védőeszközök (EVE) egyaránt szerepet
játszanak a munkahelyi sérülések és
megbetegedések kialakulásában. 2006-ban, a
HSE becslése szerint évente körülbelül 9 000
EVE-vel kapcsolatos balesetet jelentettek.[5]
A munkavállalók védelme rendkívül fontos a
munkáltatók számára. Ipari kockázatok esetén a
munkáltatóknak arra kell törekedniük, hogy
azokat a lehető legalacsonyabb szintre
csökkentsék. Jellemzően kialakítják és
alkalmazzák a megfelelő ellenőrzési hierarchiát:
a megszüntetést, a helyettesítést, a műszaki és
szervezési intézkedést és végül az EVE-t.
Az EVE-t mindig az utolsó védelmi vonalnak
kell tekinteni, és ezért biztosítani kell, hogy a
biztosított védelem megfelelő és elegendő
legyen.

A munkavégzéssel
összefüggő
megbetegedések
költségei az EU-ban

476 milliárd
€-t tesznek ki
évente, mely az

EU GDP
3,3%-a.

[1]

Minden egyes fontért,
amit [munkavédelemre]
elkölt, cserébe 10 fontot
fog visszakapni,
függetlenül attól, hogy
ezt költségcsökkentésre,
vagy a dolgozók
teljesítményének
fejlesztésére fordítja. Ez
teljesen egyértelmű.[4]

Míg az EVE-k elsődleges célja a dolgozók
védelme, az EVE-hez integrált extra funkciók
segíthetnek a munkahelyi termelékenység
javításában, miközben fenntartják a viselőik
alapvető védelmét. A tanulmány hátralévő
részében bemutatjuk, hogy hogyan javulhat a
munkakörnyezet termelékenysége a használt
EVE-k által.
Bevezetés

1) Egyéni védőeszközök mint termelékenységet javító tényezők
– esettanulmányok
1.1) Kommunikációs eszközök
Kommunikáció nagy zajban

Amellett, hogy potenciális veszélyt jelent az egészségre, a magas zajszint
hátrányosan érintheti a munkahelyi termelékenységet is.
Mivel a területi vezetők mindenről értesülni akarnak, a helyszíni kommunikáció
lehetősége számos iparágban kiemelkedő fontosságú.
Vegyük például az építőiparban dolgozó
munkavállalókat. A kommunikáció
nélkülözhetetlen ezeken a helyeken, ahol gyakran
nagy zajhatás alatt kell dolgozni. Túlságosan
gyakran tapasztalható, hogy a munkavállalók
leveszik a hallásvédőt, amikor beszélnek a
kollégákkal. Alternatív megoldásként a
munkavállalók elhagyhatják a zajos területeket, ha
szóbeli kommunikációra van szükség.
Egy nagy projekt során könnyen elképzelhető,
hogy mennyi idő elveszhet ily módon.
Hasonlóképpen, ha a beszéd nem hallható az
automatizált gyártósor magas zajszintje miatt, és
a gyártás hirtelen leállítására van szükség, akkor a
kezelők nem tudják ezt időben végrehajtani.
Bizonyos iparágakban, mint például az élelmiszer
- és gyógyszeriparban, ez termeléskieséshez és
plusz állásidőhöz vezet, a gépek szükséges
javításán túl.
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A kétirányú rádiók használata gyakori számos
iparágban. Míg ezek az eszközök távoli
kommunikációt tesznek lehetővé zajos környezetben,
nem nyújtanak hallásvédelmet a felhasználónak, ami
azt jelenti, hogy a munkavállalók gyakran ki vannak
téve a káros zajszint hatásainak. Az egyik megoldás a
kétirányú rádiókommunikációs headset használata,
amely hallásvédelmet is biztosít.
Ez a funkció a veszélyes és nagy zajszintű
környezetben való használatra kifejlesztett 3M™
PELTOR™ kommunikációs headsetek széles
választékában megtalálható. Ezen eszközök
szabványos rádiókommunikációval rendelkeznek, de
akár Bluetooth® kapcsolattal is elérhetőek, igény
szerint.
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A tanulmány arra a
következtetésre jutott, hogy
a 3M™ PELTOR™ headsetek
a termelékenységet

380 perccel
növelik hetente,
ami a termelékenységre
vetítve, 71%- ról

86%-ra

való
növekedést jelent.[6]

Javuló termelékenység és csökkenő időkiesés
Egy 2015-ös tanulmányban, a svédországi Lund Egyetem kutatói megállapították, hogy a kétirányú
rádiókommunikációs headsetek használata 380 perccel javította a vizsgált építkezés terület
termelékenységét, 71 %-ról 86 %-ra növelve azt.[6]

Az egyetem a fejhallgatók, építőmunkásokra gyakorolt hatásának vizsgálata mellett döntött, mivel
ismétlődő és homogén tevékenységük lehetővé tette az eredmények időbeli összehasonlítását.
A tanulmány két különböző csoport vizsgálatára terjedt ki: az egyik csoport viselte a 3M™ PELTOR™ WS ™
LiteCom Headseteket, a másik pedig nem. Mindkét csoport végzett földmunkát, csőfektetést és hegesztési
munkákat is. A tanulmány rögzítette az egyének közvetlenül munkával és állással töltött idejét.

A headsetek megoldják a
zajos környezetek két
legnagyobb problémáját:
Hallásvédelmet és hatékony
kommunikációt biztosítanak.

Minden olyan tevékenységet, amely hozzáadott értékkel bírt a projekt számára, közvetlen
munkavégzésként, míg a munkavégzés nélkül eltöltött időt - például helyszínen való mozgás vagy a
munkatársakkal folytatott beszélgetés - állásidőként határozták meg.[6]
A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy az első megfigyelés során (headset nélkül) a csoport teljes
időkiesése 590 percet tett ki.[6] A második megfigyelés során a csoport teljes időkiesése 320 percre
csökkent.[6] A részletes utólagos meghallgatások során kiderült, hogy a fő előnyt az üzenetek gyors
fogadása és továbbítása jelentette.[6]
A tanulmány végkövetkeztetése, hogy a 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom headsetek használatával a
munkaegység termelékenysége heti 380 perccel javult - míg a termeléssel töltött idő aránya 71%-ról 86%-ra
nőtt.[6] A headsetek megoldják a zajos környezetben tapasztalható két legnagyobb problémát: a
hallásvédelmet és hatékony kommunikációt.
Az Arbetarskyddnek, a svéd munkahelyi biztonsági hírek weboldalnak adott interjúja során, Fredrik Greén, a
Skanska termelési igazgatója elmondta: "Mindenki hallja, mi történik, ami a szervezést is megkönnyíti. A
hatékonyság oly mértékben nő, hogy az a magasabb költségeket is viszonylag gyorsan fedezi".[7]
Mivel a kommunikációs headsetek a sisakra vannak rögzítve vagy nyakpántosak, a hagyományos
kézi rádiókkal ellentétben nincs szükség kézre a használatukhoz. Ez azt jelenti, hogy a készüléket
viselők „szabadkezes” munkát végezhetnek, ami hasznos a munkahelyi tevékenységek során, de
lehetővé teszi a kézjelek alkalmazását is.
A 3M kommunikációs headset termékcsalád részeként elérhetők a zajszintfüggő 3M™ PELTOR™
ProTac™ III termékek is. A zajszintfüggőség biztosítja a viselők számára a megfelelő hallásvédelmet,
de emellett a környezeti hangokat is észlelhetik: a beszélgetést, a gépek hangjait és a
figyelmeztető jelzéseket, mindezt a kommunikáció és biztonság javítása érdekében. A 3M™
PELTOR™ ProTac™ III belépő szintű kommunikációs headsetként került bevezetésre olyan
környezetek számára, ahol a kétirányú rádiók használata nem indokolt.
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Mindenki hallja,
mi történik,
ami a szervezést is
megkönnyíti.
A hatékonyság oly
mértékben nő,
hogy az a magasabb
költségeket is
viszonylag gyorsan
fedezi.[7]
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Kommunikációs headsetek beépítése légzésvédő sisakokba
Több iparágban gyakori a szűrtlevegős légzésvédő rendszerek és a laza illesztésű fejrészek használata. Ezen
eszközöket gyakran használják, mivel a légzésvédelem magasabb szintjét biztosítják, szemben bizonyos
osztályú, illetve típusú, szorosan illeszkedő többször használható és eldobható légzésvédőkkel. Ezenkívül az
arcszőrzettel rendelkezők nem viselhetnek szorosan illeszkedő légzésvédőket, mivel ez rontja az eszköz
illeszkedését. Mivel a laza illesztésű fejrésszel rendelkező szűrtlevegős légzésvédő rendszerek nem a szoros
illeszkedés elvén alapszanak, így gyakran ez az egyedüli alkalmas légzésvédő eszköz az arcszőrzettel rendelkező
személyek számára.
Míg a szűrtlevegős légzésvédő rendszerek és a laza illesztésű fejrészek megnövelt funkcionalitást
biztosítanak, általában megnehezítik a munkavállalók közötti kommunikációt.
Különösen zajos környezetben, a sisakot viselő munkavállalók beszéde alig hallható lehet.
A dolgozóknak gyakran le kell venniük a légzésvédőiket és a hallásvédő eszközeiket, hogy beszélni tudjanak
egymással - ez nemcsak a termelékenység rovására megy, de a nyújtott védelem is csökken.
Viszont a 3M™ PELTOR™ LiteCom headseteket nemrégiben integrálták a 3M™ M-300 fejrészekbe, amelyek
lehetővé teszik a hatékony kommunikációt, miközben megvédik a munkavállalókat zajos környezetben is. A
headsetek a sisakokra utólag felszerelhetők, így a munkavállalók zökkenőmentesen kommunikálhatnak,
miközben megőrzik az arc, a fej, a légzőszervek és a hallás védelmét.

1.2) Automata sötétedésű hegesztőeszköz
A "Termelékenység és nyereség növelése a
munkavédelem segítségével" című könyvükben[7],
Maurice Oxenburgh, Pepe Marlow és Andrew
Oxenburgh az automata sötétedésű
folyadékkristályos kijelzőkről (LCD) értekezik, melyek
a hegesztők termelékenységét javíthatják.[8]
A szerzők szerint a hagyományos passzív
hegesztőpajzsok közös problémája, hogy "a
szemvédő szűrő nem látszik át normál világítás
mellett"[8]. Ennek következtében, amikor a
hegesztők befejezik az adott feladatot, "gyakran
fel kell hogy emeljék a pajzsot a következő
hegesztendő elem beazonosításához"[8]. Ez
gazdaságtalan időkihasználást eredményez.
Sajnos ez a passzív hegesztőpajzsok egyik nagy
hátránya.
Ezt a problémát tovább súlyosbítja az a tény, hogy
a hegesztők gyakran használják mindkét kezüket a
hegesztőpisztoly megtartásához, ami miatt a
hegesztőpajzsot gyakran egy "gyors bólintással"[8]
igazítják vissza a fejükre. Ez az ismétlődő művelet,
a szerzők szerint "a dolgozók nyaki sérüléséhez
vezet"[8].
Szerencsére a hegesztőknek ezen problémáit az
elmúlt 30 év során a hegesztő pajzsokba beépített
folyadékkristályos kijelzők (LCD) segítségével már
sikerült leküzdeni. A hegesztőív keletkezésekor, a
fény intenzitása körülbelül egy milliszekundum
alatt aktiválja az LCD fotocelláját. Az aktiválódást
követően elsötétedik az LCD, így megvédve a
viselő szemét. Ez az automata sötétedésű kazetta
(ADF) technológia kiküszöböli annak
szükségességét, hogy ismételten fel kelljen
emelni a pajzsot a hegesztések ellenőrzéséhez és
a pálca készenlétbe helyezéséhez két varrat
között. A 3M jelent meg először a piacon az ADF
technológiával, mely elérhető a 3M™ Speedglas™
hegesztőpajzs sorozatában.

Oxenburgh, Marlow és Oxenburgh további három esettanulmányt mutat be, ahol a 3M™ Speedglas™
hegesztőpajzsok ADF technológiával vannak felszerelve, és a termelékenység növekedését segítették elő:
i) Fémágy gyártás
Oxenburgh, Marlow és Oxenburgh további három esettanulmányt mutat be, ahol a 3M™ Speedglas™
hegesztőpajzsok ADF technológiával vannak felszerelve, és a termelékenység növekedését segítették
elő: Ebben az esettanulmányban három hegesztő 3M™ Speedglas™ pajzsot visel, és óránként kb. 240
ponthegesztést kell elvégezniük. A passzív hegesztőpajzsot használó hegesztőnek „a hagyományos
pajzsot minden hegesztés előtt fel kell emelnie, de az automatikusan elsötétedő hegesztőpajzs
használata lehetővé teszi, hogy meghegessze az ágyfej teljes oldalát (tíz hegesztés) anélkül, hogy fel
kellene emelnie pajzsát".[8]
Az esettanulmány elkészítésekor a vállalat már tíz éve használta a 3M™ Speedglas™ pajzsokat. A
szerzők szerint, a használatuk annyira megnövelte a termelékenységet, hogy szükségtelenné vált egy
további hegesztő felvétele. A szerzők végkövetkeztetése: „az egy hónapnál rövidebb megtérülési idő
nem hagy kétséget az adott védőeszköz előnyeit illetően, és egyértelműen előnyös ha nemcsak a
vételárat, hanem az EVE nyújtotta költséghatékonyságot is szem előtt tartjuk".[8]

ii) Darugém gyártás
Ebben az esettanulmányban a hegesztők kb. 10 méter hosszú darugémeket és gerendákat gyártottak. A
művelet több ponthegesztést és hosszú hegesztési varratokat is tartalmaz. A 3M™ Speedglas™ pajzsok
bevezetése előtt a hagyományos pajzsot viselő hegesztőknek a feladat végrehajtása 90 percet vett
igénybe. A 3M™ Speedglas™ ADF használatával viszont a folyamat mindössze 60 percig tartott. A
vállalat szerint ez a termelékenység-növekedés „kizárólag az automata sötétedésű hegesztőpajzsnak”
volt köszönhető.[8]
A szerzők részletesen ismertetik, hogy a cég által gyártott gerendák száma alapján a Speedglas pajzsok
évente két havi munkát takarítottak meg a hegesztőknek.
A szerzők egy másik pozitív megállapítása ,hogy a 3M™ Speedglas™ eszközt viselő hegesztők kevésbé
vannak kitéve a nyaki sérülések kockázatának, mivel már nem kell "bólintással a helyére igazítaniuk a
pajzsot".[8]

iii) Kikötői berendezések gyártása
Ebben a példában a cég a szállító konténerek emelésére használt emelőket gyárt. Tekintettel a gyártott
berendezések méretére (12 tonnás, vagy nagyobb, a gyártás általában 110 munkaórát vesz igénybe,
amelyből 70 óra hegesztéssel, 40 óra pedig előkészítéssel telik. A tanulmány írása idején a vállalat már
tíz éve használta az ADF technológiát a hegesztőpajzsaikban. A gyártásvezető úgy becsülte, hogy a
hagyományos pajzsokhoz képest 8-10%-os időmegtakarítás tapasztalható az ADF technológiát
használó hegesztők esetén.[8] Ebben az esettanulmányban, a megtakarítások alapján számított
megtérülési idő két és három hónap között van.[8]

Emellett a munkavállalók nyaki sérüléseiről szóló jelentések "számottevően csökkentek".[8]
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1.3) A legújabb hegesztéstechnikai védőeszköz fejlesztések
Manapság az automata hegesztőpajzsok használata jóval elterjedtebbé vált, mivel a technológia
bekerülési költsége csökkent, és a termelékenység előnyei széles körben elismertté váltak.
Emellett számos újabb termékbevezetés történt, amelyek célja a termelékenység további növelése.

i) 3M™ Speedglas™ 9100XXi Automata hegesztőkazetta
A legújabb 3M™ Speedglas™ termékcsalád tagjai az XXi kazetták, amelyek jobb optikával rendelkeznek a
jobb kontraszt és a természetes megjelenítés érdekében, a hegesztés előtt, alatt és után is. Ennek
eredményeként, a hegesztők növelhetik a teljesítményt a hegfürdő jobb kontrollálásának köszönhetően
(világosabb és valósághűbb megjelenítés - lásd jobbra) és a pontosság növelésével, a művelet
megkezdésekor és befejezésekor.

ii) 3M™ Speedglas™ 9100 FX Hegesztőpajzs
A 3M™ Speedglas™ hegesztési portfólió másik fejlesztése a 9100 FX, amely egy automata sötétedésű és
felhajtható LCD - kijelzővel rendelkezik, mely alatt egy „B” besorolású polikarbonát ellenző található. A
hegesztők gyakran váltanak a hegesztés és a varrat köszörülése/csiszolása között.
A 9100 FX megoldással nincs szükség két szűrtlevegős fejrészre a két művelethez - ezáltal csökkenthető a
fejrész cserék miatt bekövetkező munkaidőkiesés.

2) Az EVE-k által okozott megterhelés csökkenése
2.1) Az EVE-k kényelme
A viselőik által kedvelt EVE-k beszerzésekor fokozott figyelemmel kell lenni a kényelem
tekintetében. Számos tényező befolyásolhatja a EVE kényelmét, nevezetesen az:
•
•
•
•
•

illeszkedés
anyag
anyag súlya és puhasága
a viselő személy hőmérséklete
viselés közben megengedett mozdulatok

A HSE szerint "ha a munkavállalók az EVE-t kényelmesnek ítélik, sokkal nagyobb valószínűséggel viselik azt".[9]
Mint minden ruhadarab esetén, az EVE-k esetében is, ha a viselő kényelmetlenül érzi magát, igazgatni kezdi,
vagy akár el is távolítja a kényelmetlenséget okozó darab okat. Ez gyakori problémát jelent a munkások
számára, és legrosszabb esetben a viselők ettől kezdve nem részesülnek megfelelő védelemben. Ezen
túlmenően, a kényelmetlen EVE-k folyamatos beállításának szükségessége elvonja a munkavállalók
figyelmét, növelve az állásidőt, illetve rontva a termelékenységet. Végsősoron azt szeretnénk elérni, hogy a
dolgozók a munkájukra tudjanak figyelni, az EVE-k helyett.

Ha az EVE-k kiválasztásához szabadságot és próba lehetőséget biztosítunk a munkavállalók számára, az
megkönnyítheti a munkavállalók számára is kényelmes védőeszközök beszerzését. A választás és az irányítás
érzete érdekes tényezők az emberi viselkedés pszichológiájának szempontjából. Ha választási lehetőséget
adunk az embereknek, legyen az akár csak két lehetőség, az a döntéseik felvállalására ösztönzi őket, mely
nagyobb elkötelezettséget és fejlettebb egyéni védőeszköz használatot eredményez.
Míg egyes EVE-k egyforma védelmi szinteket kínálhatnak, addig lehetnek különbségek a kényelmi
funkciókban, a stílusban és az illeszkedésben is, melyek a különböző felhasználók számára különböző
módokon, egészen különböző okok miatt lesznek vonzóak. Ez az oka annak, hogy a próbák kellenek ahhoz,
hogy a munkavállalók megtalálják az igényeiknek megfelelő terméket.
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Ha választási lehetőséget
adunk az embereknek,
legyen az akár csak két
lehetőség, az a döntéseik
felvállalására ösztönzi
őket, mely nagyobb
elkötelezettséget és
fejlettebb egyéni
védőeszköz használatot
eredményez.
Ez EVE-k által okozott megterhelés csökkentése

2.2) Fókuszban a légzésvédő eszközök
A légzésvédő eszközök különböző kialakításúak lehetnek, hogy megfeleljenek a vevők igényeinek. Más
EVE-khez hasonlóan azon kiválasztási szempontokat is figyelembe veszik, miszerint a légzésvédő megfelelő
és alkalmas is legyen. Ebben az összefüggésben a megfelelő eszköz az, mely a veszély szintjének megfelel, és
az egészség megóvásához szükséges szintre csökkenti a viselő kitettségét. A 3M több olyan terméket gyárt,
amelyek ugyanolyan védelmi szintet képviselnek, azonban kiegészítő funkcióikban különböznek egymástól és ez az a pont ahol az alkalmasság belép a képbe. Az alkalmasság érdekében az EVE-k, beleértve a
légzésvédőket is, alkalmasnak kell lenniük a viselő, a feladat és a környezet számára, hogy a viselő szabadon
és az eszköz okozta további kockázatok nélkül dolgozhasson.

2.2.1) A légzésvédők kényelme
Amikor a légzésvédő megfelelő kényelmi szinttel
bír, a legfontosabb szempontok a következők
lesznek:
• illeszkedés
•
•
•
•

tömeg
a bőrön érzett puhaság
légzési ellenállás
kilégzési ellenállás

A légzésvédő légzési ellenállása jelentősen
hozzájárul a viselő kényelméhez.
Ha a légzésvédő eszközök viselői
kényelmetlennek érzik azokat, akkor még
hajlamosabbak lehetnek a védőeszköz levételére.
A légzésvédő szűrőanyagok folyamatosan
fejlődnek és javulnak, a 3M is nagy
erőfeszítéseket tett a fejlett elektret
szűrőanyagának kifejlesztése érdekében. Az
elektrosztatikusan feltöltött szűrőközeg nagyobb
távolságból is képes megkötni a részecskéket,
ehhez kevesebb anyagra van szükség, mely
nyitottabb szerkezeti felépítést eredmény ez,
ezáltal könnyebb légzést biztosít a viselő számára.

Kényelmetlen
védőeszköz esetén,
a viselő hajlamos
igazgatni a problémás
eszközt, mely így
elvonja figyelmét az
adott feladatról.

Számos 3M légzésvédő termékcsalád már rendelkezik
a 3M™ Cool Flow™ kilégző szeleppel, mely nemcsak
könnyebbé teszi a légzést, hanem csökkenti a hő és a
nedvesség kialakulását, így biztosítva hűvös, száraz és
kényelmes viseletet a dolgozók számára. A jobb
komfortérzetnek köszönhetően csökkenhet a
légzésvédő utánállítási igénye használat során,
valamint a szemüveget sem kell a párásodás miatt
annyiszor levenni.
A kényelem szubjektív dolog - az összes felhasználó
számára kényelmes légzésvédő kiválasztása olykor
nagyon nehéz feladat lehet. Azonban ha a
termékválasztás során figyelembe vesszük a fenti
tényezőket, az nagyban segíthet a lehető
legkényelmesebb viselet kiválasztásában. Ahogy azt
már korábban említettük, kényelmetlen
védőeszköz esetén a viselő hajlamos igazgatni a
problémás eszközt, mely így elvonja figyelmét az
adott feladatról.

A meleg és nedves levegő kilégzése gyakran jelent
problémát a légzésvédő v iselői számára.
Ha a légzésvédő kialakítása nem megfelelő, a
meleg, nedves levegő a védőszemüveg
bepárásodását idézheti elő, amely jelentősen
rontja a viselő komfortérzetét, mivel ez növeli a
hőmérsékletet és a páratartalmat a légzésvédő
belsejében.
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2.2.2) A légzésvédők karbantartása
A többször használható légzésvédők karbantartási gyakorisága a helyi követelmények szerint alakul. Habár
a többször használható légzésvédők kezelését és karbantartását szabályozási követelmények miatt is el
kell végezni, azonban a kedvező várható életciklusra vetített költségek szempontjából, használatuk
kifejezetten előnyös lehet. A rendszeres ellenőrzések és karbantartások nemcsak optimális teljesítményt és
védelmet garantálnak a viselő számára, hanem növelhetik az eszközök élettartamát is - csökkentve ezzel a
cserék további költségét is.
Ugyanakkor megfelelő gondozás és karbantartás
mellett is bizonyos élettartammal bírnak
eszközeink. A szűrtlevegős légzésvédő rendszerek
és azok megfelelő fejrészei, valamint a többször
használható maszkok karbantartása
munkaigényes lehet, különösen ha azt nagy
munkaerő-állomány körében kell elvégezni.
Számos példát találunk arra, hogy az eldobható
légzésvédők a többször használható és
szűrtlevegős légzésvédő rendszerekkel
egyenértékű védelmet nyújthatnak. Az egyszer
használatos légzésvédőt egyszerűen eldobják a
műszak végén, így nincs szükség a rendszeres
ápolási és karbantartási műveletek elvégzésére.
Ez azt is kiküszöböli, hogy a légzésvédőt használat
után tárolni kelljen, ami egy másik előnye lehet a
többször használható eszközökkel szemben.

Továbbá az eldobható légzésvédők felhasználóknak
történő kiadása "gyári" és higiénikus állapotban
történik, ami nem feltétlenül igaz a többször
használható termékek esetében.
Természetesen vannak esetek, amikor csak a
többször használható és a szűrtlevegős
légzésvédő rendszerek lehetnek alkalmasak az
általuk nyújtott védelem és egyéb előnyök miatt.
Az eldobható légzésvédők előnyeit azonban
nem szabad lebecsülni, és a légzésvédelmi
program létrehozásakor, a döntéshozatali
folyamat során is számításba kell venni
azokat.

2.3) A hőmérséklet és a termelékenység összefüggése
Olli A. Seppänen és William Fisk[10] kutatásában a szerzők 26 vizsgálatot elemeztek ki, amelyek a
teljesítmény és a hőmérséklet összefüggésére fókuszáltak és kiszámították a növekvő hőmérsékletek
hatására kialakuló százalékos teljesítményváltozásokat. Végső soron a szerzők, a hőmérséklet fokozatos
növelésével a teljesítmény százalékban kifejezhető változását tudták kimutatni.
Az eredmények igazolták, hogy a teljesítmény nő
20-23°C között, viszont csökken 23-24°C felett.[10]
Az adatok további extrapolációja rámutatott arra,
hogy a munkavállalók termelékenysége 23°C felett,
minden egyes fok növekedéssel 1-2% közötti
arányban csökken.[10]
A közismerten forró munkahelyek, mint például az
öntödék, öntőműhelyek és kohók, várhatóan 30°Cnál magasabb hőmérsékletű környezettel bírnak. A
Seppänen és a Fisk által végzett kutatás alapján ez
jelentős teljesítménybeli (egyben termelékenységet
is érintő) romlást eredményezhet.[10]

Sok munkakörnyezetben szükség lehet
védőoverálok használatára, a munkavállaló bőrének
védelme érdekében. Míg a viselő számára kellő
védelmet biztosítanak, tovább növelhetik a
környezeti hőmérsékletet.
A védőoverálok esetén gyakran a védelem és a
kényelem közötti egyensúlyra kell törekedni. A 3M
a vegyszer elleni védőoverálok elülső részét nagy
védelmet nyújtó laminátumokból készíti, a hátsó
részt pedig lélegző panelekkel látja el. Ez a
légáteresztő képesség lehetővé teszi a jobb
légáramlást, így növeli a viselő kényelmét, és segít
csökkenteni a hő okozta káros hatásokat.

Az adatok
extrapolációja
rámutatott arra, hogy a
munkavállalók
termelékenysége 23°C
felett, minden egyes
fok növekedéssel 1%
és 2% közötti arányban
csökken.
[10]
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2.4) Szemvédelem
A szemvédők különböző formájúak lehetnek. Lehetnek száras védőszemüvegek, zárt védőszemüvegek,
vagy arcvédők. Mindegyik opció különböző szintű védelmet biztosít, az adott munkahelyi tevékenységtől
függően. A munkahelyi körülményektől függően azonban mindegyik esetében előfordulhat párásodás.
A szemüvegek párásodása nagyon zavaró és veszélyes is lehet. A szemüveg levétele a pára letörléséhez a
szemeket potenciális veszélynek teheti ki. Bár a pára letörlése viszonylag rövid időt igényel, a teljes
munkanap során a szemüveg törölgetése jelentősen növelheti a munkavállalók állásidejét és ezzel
párhuzamosan ronthatja a termelékenységet is. Ezt a problémát súlyosbíthatják a párásodást fokozó
munkahelyi feltételek, például a meleg és a hideg környezetek váltakozása, vagy a különösen nehéz fizikai
munkavégzés.
A szemüvegek párásodásához hasonlóan, a megkarcolódott védőszemüveg egy másik valós probléma.
Ismételten, ha a védőszemüvegen keresztüli látás tisztasága leromlik, a viselők hajlamosak lesznek
gyakrabban levenni a szemüveget, hogy megpróbálják eltávolítani a zavaró karcot, amely persze
legtöbbször már nem lehetséges.
Ezen problémák csökkentése érdekében a védőszemüvegek felületét innovatív, páramentes és karcálló
bevonatokkal lehet ellátni. Az EN 166 szemüvegekről szóló szabványban opcionális teszteket végeznek,
amelyek a szemüvegeket a páramentesség és a karcállóság tekintetében vizsgálják. Ha a védőszemüveg
megfelel ezen tesztek követelményeinek, akkor ha páramentes az N-jelölést kapja, a K-jelölést pedig ha
karcálló a lencse.
Ugyanakkor ki kell emelni ezen bevonatok használati értékét és hosszú élettartamát is. Míg a
laboratóriumi teljesítményük megfelel a vizsgálati szabványok kritériumainak, ez nem mindig felel meg a
végfelhasználók valós igényeinek.
A 3M™ Scotchgard™ páramentes bevonat a hagyományos bevonatokhoz képest hosszabb ideig ellenáll a
párának, ötszörösen felülmúlja az EN166 szabvány szerinti N jelölés követelményeit, akár 25 mosás után is.
A 3M speciális eljárással egy vastagabb bevonatot hoz létre, mint amire az EN 166 szerinti K és N
követelményeknek való megfeleléshez szükség van. Ez azt jelenti, hogy mind a párásodásnak, mind pedig a
karcoknak való ellenállás hosszabb ideig fenntartható, így a dolgozók hosszabb időn keresztül használhatják
a szemüvegüket, azok cseréje nélkül.
A 3M™ Scotchgard™ páramentes bevonat elérhető több 3M™ védőszemüveg esetén is.

Tudomány a 3M™ Scotchgard™ páramentes technológiája mögött.

3M™ Scotchgard™ bevonattal ellátott

Bevonat nélkül

A ScotchguardTM páramantes bevonat kisebb
érintkezési szöget hoz létre, egy vékony
filmréteggé eloszlatva a vízcseppeket, melyen
képes a fény áthaladni.

Ha mikroszkópikus méretű vízcseppek
érik a lencsét az kondenzációhoz és
páraképződéshez vezet,
mely zavarja a látást.
LENCSE

LENCSE
PÁRAMENTES BEVONAT

2.5) Jogi következmények
Az EVE-nek a munkavállalók utolsó védelmi
vonalának kell lennie, annak érdekében, hogy
megóvják őket a sérülésektől vagy a
megbetegedésektől. Erkölcsi és etikai szempontból a
munkáltatóknak gondoskodási kötelezettségük van,
és nem akarnak ártani a munkavállalóiknak. Ennek
azonban pénzügyi és termelékenységi vonatkozásai
is vannak: azok a munkavállalók, akik szabadságot
igényelnek, negatívan befolyásolják a munkahelyi
termelékenységet is.
A munkavállalók megbetegedései peres ügyekhez is
vezethetnek. A Brit Biztosítók Szövetségének riasztó
statisztikája szerint, a zaj által okozott
halláskárosodással (NIHL) összefüggő követelések,
2011 és 2014 között 189%-kal nőttek.[11]

8 | Egyéni védőeszközök a termelékenység szolgálatában

Természetesen az EVE-k hiánya és/vagy helytelen
használata nem lehet elsődleges tényező a peres
eljárás során. Az EVE-k megfelelőségének javítása
segíthet az ilyen típusú követelésekkel szembeni
védekezésben.
A halláskárosodással kapcsolatos követelések,
valamint az egyéb munkahelyi sérülésekkel és
betegségekkel összefüggő követelések jelentős
pénzügyi kárt okozhatnak a cégek számára. A cégek
jogi kihívásokra való felkészülése a pénzügyi terhek
mellett, jelentős időt és erőforrást is igényelnek.
Például a Spencers Solicitors becslése szerint a
munkahelyi balesetek, illetve az elcsúszás,
megbotlás vagy elesés miatti eset-elszámolási
időkeret 6-9 hónap között lehet, a foglalkozási
megbetegedéseké pedig 12-18 hónap.[12]

A Brit Biztosítók
Szövetségének riasztó
statisztikája szerint

a zaj okozta
halláskárosodással
(NIHL) összefüggő
követelések

189%-kal
nőttek
2011 és 2014 között.[11]
Az EVE-k által okozott megterhelés csökkentése

3) Az EVE-k lean szemléletű alapelvei
3.1) Telephely-elrendezés és lean szemlélet
A megfelelő és alkalmas EVE-hez való hozzáférés, szükség esetén történő biztosítása
létfontosságú, ahhoz, hogy a munkavállalók minden iparágban biztonságosan dolgozhassanak.
Éppen ezért, az EVE-k tárolási helye döntő fontosságú. Az EVE raktárak elhelyezkedése
befolyásoló tényező lehet a biztonságra és a termelékenységre nézve is.
A munkavállalók védelmének biztosításakor előfordulhat, hogy a munkavállalók nem
használják az EVE-t, ha azok túlságosan távol vannak elhelyezve a munkavégzés helyétől. Ha a
dolgozóknak hosszú utat kell meg tenniük az EVE raktárakba, az szintén időpazarlással járhat.
A vállalatok többféleképpen igyekeztek enyhíteni ezeket a problémákat, mint például a
munkavégzés helyéhez közeli raktárak telepítésével, az EVE-k összegyűjtési távolságának
lecsökkentéséhez használt szatelit raktárak létrehozásával, illetve az EVE kiadó automaták
szerepének növelésével. Bár ezek a lépések jelentéktelnnek tűnhetnek, a kollektívan mérhető
hatékonyságnövekedés jelentős lehet.

3.2) Biztonságos és hatékony felhelyezés és levétel
Számos munkahelyi környezetben kiemelkedő fontosságú az EVE-k biztonságos felhelyezése
és levétele. Ennek jelentősége tovább nő a gyógyszer-, egészségügyi, azbeszt-mentesítő és az
élettudományokkal kapcsolatos iparágakban. Az EVE gyakran az utolsó védelmi vonalat
jelenti ezen iparágak káros hatásai ellen, és a legutolsó dolog, amit a viselő akar az az, hogy
beszennyezze magát, miközben eltávolítja az EVE-t.
Az egészségügyi szektoron belül számos protokoll létezik, amikor az EVE biztonságos, a
kórokozók véletlen kitettségétől mentes eltávolítására sor kerül. Hasonló eljárások jellemzők
más veszélyes iparágakban is.
Az EVE-k helyes felhelyezése és levétele nyilvánvalóan elengedhetetlen, de hatékonysági
szempontból sem szabad figyelmen kívül hagyni az erre fordított időt. Végső soron, ezekben
az esetekben az EVE-knek a megfelelő védelem mellett, egyszerű használatot,
ártalmatlanítást és fertőtlenítést is lehetővé kell tenniük.
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Az EVE-k lean szemléletű alapelvei

Következtetés
A munkavállalók munkahelyi biztonságának fenntartása kiemelkedő jelentőségű
és alapvető fontosságú, a munkahelyi sérülések és a munkával összefüggő
megbetegedések csökkentéséhez. Ez önmagában képes javítani a munkahelyi
hatékonyságon és termelékenységen, de ahogy már láthattuk, a termelékenység
fokozásához az egyéni védőeszközök fejlesztése is hozzájárulhat.
Ahogy már említettük, az egyéni védőeszköz elsősorban a munkavállalók védelmét szolgálja. Az előzetes
esettanulmányokban leírtak szerint azonban, ha a munkavállalók is részesülhetnek az innováció és a
továbbfejlesztett formatervezés nyújtotta előnyökből, az segíthet az akadályok leküzdésében és javíthat a
kényelmi szinten és a termelékenységen.
Függetlenül attól, hogy a munkavállalók közötti kommunikációs képesség, vagy a hegesztés
hatékonyságának növelése, esetleg a szemüveg párásodásának csökkentése a cél, az EVE-k kiválasztási
folyamata során a szükséges hozzáadott értéket kell figyelembe venni,- mindezt a termelékenység
tükrében is megvizsgálva.
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