
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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Tény, hogy a kátrányban felfedezett benzol és származékli ígynevezett klasszikus

,,rákkeltó' any4gok, Nem helyes azonban a szintetikus vegyipar jónéhány aromás színe,
zékét, aclalékanyagát, tartósítószerét, mint ú8ynevezett kátrányeredetú any€ot eleve
íekete listára tenni, Ezek az adott alka]mazási körülrnényekre tudományos módszerek-
kel bizonyítottan megfelelóek. Tehát a köztudatban a,,kátrány" a kátrányeíedetű stb.
fogalmak zavaros megítélése átalános, A felreértések tovább sokasodnak azáJtal, hogy a

vízoldékony részeket nem t:dílulmazó bitumeneket és a kátfányt egymással felcserélik,
Ennek valószínú a|lpja az, hogy mindkét any4g jellegzetesen szurok-fekete, majdnem
szilárd any4g, Ezek után azonban vil€o§an látni kell, hogy a vízoldékony métgező,rík-
keltó any4gokat tartalr:'uő kátrány mérgező anyag, de a testnedvekben oldhatatlan
bitumeo nem azl

Az a|yluvédők viszont mégis egészségkárosító hatásúak. A magyarirzatot a lakk-
benzin jelenlétében kell keresni. A lakkbenzin ugyanis iüékony, gyorsan íelszívódik a
tiidón, sót a bórön keresztiil is.

Huzamos idón át érintkezve lakkbenzinnel, a vérképző szervek, a ve§e) a ma1 és a
központi idegrendszer károsodása következhet be.

Ezek a hatások nem piüanatszerűen, hanem hosszao elhúzódva jelentkeznek, Jó
fudni még azt is, hogy a szintelen benzinek sokaságából a lakkbenzin egészségkárositó
hatása a legkifejezettebb.

Visszatérve az alvázvédő any4gok felhordásáva.l kapcsolatos egészségvédelmi prob-
lémáka, érthető, hogy a kéz bórét és a légzószerveket meg kell védeni a lakkbenzintól.
Ezért az a|vazvédeIni munkákat védőkesztyúbeo és ipari,,A' betétes kolloid elószűrós
gázálatcban, v4gy úgynevezett friss levegós légzókészülékben szabad csak végezni, IIy
módon, huzamos idón keresznil (akár évekig) alvázvédó műhelyben foglalkoztatottak
egészségvédelme is biztosított. Jellemző módon, az alvazvédőkkel foglalkozók csekély
hányada a túlérzékenység és a védekezés elmula§ztá§a e§etén egy,két hét elteltével bór-
betegséget kap. Ezeknél az orvosi kezelést kóvetóen, ha a múhelybe visszakerülnek
gondos védekezés ellenére ismét kifejlódnek a tünetek. Ez a probléma ismert a gépko-
csiszereló tanulók között is.

Az alvázvéd,ő (és takkbenzin hígitóva] elóállított egyéb íestékre) tulérzékeny

%yénnek, áIlás v4gy munkakóri valtoztatas oldja meg a teljes gyógyulást,
Mindezekból láüató, hogy a bitumenalapú alvázvédók munkavéde]rni elóír,ísainak

az érintettek teljes körére kiterjedően következetesen érvényt kell szerezni.
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