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1. Tájékoáató halá|os üzemi balesetekről

BerénJi Sándor kpa.

Az elmúlt években kedvező irányba fellódört a néphadseregben a polgári alkalma-
zottak balesed helyzete. Csökkenő tendenciát mutatotia stIyoúatereÜk áőfordulása,
1983-8) években halálos kimenetelú üzemi baleset nem foráult eló. A kedvezó iránvú
fejlódes.az utóbbiidóben megszakadt, amit jelez az is, ho8y 198ó-ban egy, 198l-bin
három dolgozo halt meg üzemi ba]eset következtében, A Úetyzet rombjnak hátteré-
ben_^z_alapvetó munkavédelmi elóinisok megszegése áü, amit;halálos kimenetelú bale-
setek bekövetkezésének körülínényei is szémléltetően mutatnak.

T. T. hPa., nintiségi ell"nt}r epih hrúaal az MN Kilipzái Brhiizgarto Üzc,nnel a
ralt.iri epnld uillanuu?jelni renÁu,inek 1.Iuhiugdlatlit uigezta, Ebbdt; , ilbat I,/n.Ih k
a,z ipükt bulknpala feűsű *xjíre. A nunha befcltzáe ufu;li$zaírli jöactben Í. T. kpa.
lúért a tatí1erirc uo,k láról, bclg h,marabb adatrjer az ipiifu Aaztpc Lian ellle$ezetikt
ráboz. A bullinpala buzakadt alatta is a raEúr benipadozaúra iuhanl, Kórbáztn
xállítás utón meghalt.

Á baleset bekövetkezéséhez a tetón való szabilytalan mozgits melletthozzájtnllt M
is, hogy a hullámpala repedt volt és a rálépésbóI adódó terhelót nem bírta el, t'ovábbá,
hogy.a biztonságos munkavégzéshez tetólétrát, biztonsá8i óvet, va]amint mentőkötelet
sem használtak.

_ P, S: PPa,, az MN Textihiszttto et Jatlt|ta Üzen 9. sz. üzcncglegelei mosómurere a
famerfahíti: nunkafojanatit a rudrágak nnineh ethtínev ríljáiól negszakínm, a
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glpet hállííaítl, Ezt kaaaíen arélktil, hog a 90 "C-ot biínérsékhtű llpóí l)izet a tetbqaló-
giai atasítisbaa elíírt 50 "C bőnhréAhí ah hbűtdue ullna, a gépajtót Liryinta. fulitltán
a rtAuzajtó nem d géPajílíl)al :zenbea állt, az djtó ryilható.,áEa érdtAlben az lizemnód
hapöOlót ,,1IOSÁS" álllsba forlította. Ezt kouetöu dz ajt| rclerzelcret kezzel feloldotta,
amineh iihttlcztében a gé! dlbjl. birtekn íawitba jüt, A gélbíl Aicwódó 90'C-as mO!ó-

tlíz P. S. hPa.t lefrmázta, aAi sirnléseibe a Adrházbaa bekhalt,

A ba]eset bekövetkezésében a ba.leseti elóírások sorozatos megszegése, köztiik a
gép biztonsági-védelmi berendezésének önkényes hatástalanítá§a mellett közrehatott az
a körülmény is, hogy P. S, kpa, - aki több mint 20 éve dolgozott az územ néI - a észére
biztosított egyéni védőeszközöket nem viselte,

F. h. kpa., mi t az MN Zali.a Máíé Katonai Műszali Fői:hah elbellezé,li szalgá,
latlezeííje, az eglik ryohenelae: taít€lrvi épiikt tetejét a korábbax feltát beáais okát
rzándék|z\lt me?álld!ílaxi. A dolgozcí az ipijkl l€tejéft eg]ednl nert Jbl, is miután a *ttt
.rzegll\aző mclh,édhez túl lőzel ment, fehebetően roszulht iijuetLntében az ípnkí futrjériíl
lezubanl í: a hely.uíttut lleléí !üztettl.

A baleset bekövetkezésének oka az volt, hogy a sérült megszegte a m€asban vég-
zendó munka alapvetó elóírásait. Semmiféle biztonsági intézkedést nem tett, övet, köte,
let nem vitt magávd, sőt egyedül ment fel a tetóre, noha szivpanaszai miatt esedeges
szédülés, hirtelen rosszullét bekövetkezésére és annak ilyen m4gasságban együttjá[ó
következményeivel számoloia kellett volna.

ZL S. az*rgriju az 
^IN 

Gajdillíi Gé?g,árbar a uésígipett dalgrlzatt az éj:zaAai
műszahban, MuttLa hözben fehehxíut rarzallrí Éííl)etAftíéber rhsett. Fejt a ftigx,íltgu moz-
gá,n 1)é&zí szrfiajn i,r a naxkaiarab kaizi Aernh, súb(): kapoxlLshnlérlbe a kórbázba
xállitás kazben bekbalt,

A baleset a dolgozónak a munkavégzésre adott idóben alkalmatlan egészségi álla-
pota miatt következett be, A dolgozó már a balesetet megelőző időben sem volt egés,
zséges, ezt környezete is tapasztalta, Múvezetóje felhívására a baleset napját megelózó
négy napban ideg fáradtság miatt szabadságon volt, owosi kezeltetésére azonban nem
fordított gondot. Ez a körülmény végül is döntó módon hatott közfe tr€ikus baleseté-
ben-

A megtörtént balesetek - bár okaik nem azonosak - együttesen arra fi8yelmeztet-
nek, hogy a munkahelyeken nagyobb figyelrnet kell fordítani a munkavégzésre vonat,
kozó alapvetó munkavédelmi elóírások, az ismert, gyakan egyszerűnek tűnó szabályok
kóvetkezetes érvényesítésére.

A példallxt itnrr**tt súl\os bale.uteh kapcúI kiiLix i.J ki A l ünrki a hal,etÉezí elííráu-
Éat:

- a személyi állomány t€jai kötelesek a gépeket, berendezéseket a kezelési utasítás
szerint, a személyi munkavédelmi védóeszközöket rendeltetésüknek meg{elelóen hasz-
nálni, a munkahelyen a feladat ellátására alkalmas állapotban m€elenoi, illetve a felada-
tor rgy ellárni (KABESZ 24, ponl):

- a m4gasbóI való leesés eüeni védelmet elsósorban a munkahely megfelelő kiala-
kításával, biztonságot nyújtó berendezésekkel (pl. állványokkal) és védóeszközökkel
(korlát, védótetó,,háló stb,) kell biztosítani. Ha erre nincs mód, a dolgozót biztoosági
ówel, illetve biztonsági hevederzettel kell ellátni és kötéllel szilárd teherbíró szerkezet,
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hez kell kötni. A biztonsági őv kötelet úgy kell rögziteni, iogy a munka blírmely fázisá
ban a do§ozó l,) m-nél többer, ne zuhanhasson (KÁBESZ 71. pont);

- az egészségi ártalomnak és ba.l.";et veszélyének kitett munkakörökben a munka,
kör betöltése előtt elózetes a.lkalmasslgi ,ltzsgllatot, majd a továbbiakban meghatáro-
zott idókózókben idószakos alkalmassiqj vízsgá)atot kell végezni. A vizsgá.lat célja
annak eldöntése, hogy a dolgozó betegsége, a munkakör ellátása során nem idézhet-e
elő saját személyevel vagy dolgozó társaival kapcsolatban baleseti veszéIyt, oem szen-
ved-e olyan betegségben, amely miatt gyógykezelésre, gondozásra szoful (9311981,
lHK 3/1c)82.1 HM számú utasítás 2. §);

- a vizsgálatra kötelezett munkakörökben az elózetes, illetve az előírt idókózökben
meglsmételt, az alkalmasságot bizonyító vizsgálat nélkül a munkavégzés tilos. Ennek
betartásáéft a katonai §zervezet PaIancsnoka (vezetőle) felelós (93l198l, /]HK3.11l)82.1
HM számú utasítás 3. §),

2. Aszíalt, bitumen, kátrány és az alváanédő anyagok
egészsq]károsító haüisa

Dl Galil Zoltán mA. százarlus

Az akazvédő any4gok jellegzetes szurok-fekete színe, jó tapadókészsége, víz- és
más taszító tulajdonsága ismert, Többnyire e tulajdonságokat az aszfaltútépitő ar,yagok
egyik fó alkotóelemének, a szurok-fekete bitumen saját tulaldons4gaiként taftják szá,
mon. Kevesen tudják, ho51 e tulajdonságok a tartós alvázvédelmet nem biztosítj&. A
többéves védóhatást a bitumenbe mintegy 10o/o,ban kevert adalékok biztosítják, A szo-
bahómérsékletű bitumeo - ada]ékok nélkiil - ridegen törik, rosszul tapad, sérülékeny. A
bitumen íorrásának kedvezó hómérséklete 370 'C, lágyulnipedrg 60-10í] "C-on kezd, A
bitumen tehát önm4gában csak 100 "C,hoz közeli hómérsékleten ecsetelhető, szóró
eljara.s,rJ rq|yjlq|g nem rs lehctséges,

Eppen a felviteli eljárások kifejlesztése során alakult ki a legkedvczóbb összetétel,
ame|y 

'0-60a/íJ 
szárazanyrrg és 40o'o körüli lakkbenzin tartalonrnál van. Ez az ó§§zetótel jó

koozisztenciát biztosít az ecseteléshez és az adalékok egyenletes elkeveréséhez, Ha szó-
rással tórtónik a védőanyag felvitele, akkor további lakkbenzin hígitás szúkséges.

A hiedelrnekkel ellentétben az alviuyédő hatású a<lalékolt oldószeres bitumenek
nem kátrányanyagok,

A bitumenek az ásványolq-lepárlás termékei közül a szobahómérsékleten szilárd
maradékok. A kátrány pedig a kószén gázgylrri hóbontása során visszamaradó fekete-
nedves, jelentós vízoldékony részt is tartalmazó meiléktermék, Több mint százéves
múltu városigáz,gyártás kezdetén a kátrányban számos klasszikus szefles anyagot (aro,
más molekulrákat) fedeztek fel. I_Italva ezek egykori elófordulási helyére, némáyiküket
még ma is mint kátrányany4gokat emiegetik.

A bitumeneket német n}relvtefüeteken aszíaltoknak nevezik. A m4gyar nyelvben
is mint régies német eredeó maradváay szó ismert, azonban teljes polgáriogot nyert
azáltal, hogy az útépítési (kúlönbözó töltetékekkel adalékott) bitumeneket definició sze
rúen aszfaltnak nevezik.
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