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FÖRORD

Under de senaste åren har debatten om arbetsmiljön

intensifierats på de flesta arbetsplatser i Sverige.

Väglaboratorierna utgör härvid inget undantag.

Denna debatt har bl a lett till krav från arbets-

tagaren på ändamålsenlig information rörande aktu-

ella arbetsmiljöproblem och hur dessa i görligaste

mån skall kunna elimineras. Det VTI-meddelande som

här föreligger bör förhoppningsvis kunna fylla en

funktion i detta avseende.

Det måste emellertid observeras att det som står

i meddelandet inte får tolkas som föreskrifter (an-

visningar). Att författa föreskrifter är en myndig-

hetsuppgift. "Skyddsreglerna" skall i stället uppfat-

tas som tips på åtgärder som kan vidtas för att uppnå

en bättre miljö.

Meddelandet skall vidare inte uppfattas som ett slut-

giltigt dokument utan som ett underlag för vidare

diskussioner inom det aktuella området. Vissa av de

rekommenderade skyddsåtgärderna kan säkert av många

uppfattas som onödigt stränga! kanske rent av som omo-

tiverade. Det finns därför säkert anledning att i vissa

avseenden revidera innehållet i detta meddelande. VTI

är därför mycket tacksam.för synpunkter, som kan

ligga till grund för en senare bearbetning av manu-

skriptet.

Till slut vill jag till personer (ingen nämnd och ingen

glömd) inom och utanför VTI som bidragit med värdefulla

synpunkter framföra ett hjärtligt tack.

Ulf Isacsson
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1 INLEDNING

Den industriella utvecklingen, framför allt av

kemisk industri, har medfört stora påfrest-

ningar på vår miljö. Allteftersom kunskaper om

miljöriskerna ökat har kraven på en mindre

hälsofarlig miljö vuxit fram. Miljökrav ställs

på såväl global som lokal nivå.

Den kemiska industrin producerar varje år ett

mycket stort antal nya produkter vars konsek-

venser för miljön i stort sett är okända.

Misstankar (och ibland vetskapen) att många

fav dessa produkter är farliga för växter och

djur har väckt oro hos många människor.

I ett väglaboratorium är det framför allt LTÖSNmGSMEDEÅ?

. .u OCH STENDAMM*'
arbetsmiljoproblem orsakade av organiska lös-

ningsmedel och stendamm som oroar laboratorie-

personalen.

Exempel på frågor man ställer sig är:

Vilken effekt har lösningsmedel som xylen

och metylenklorid på människan? Finns nå-

gon koncentrationsgräns under vilken

dessa kemiska ämnen kan anses ofarliga?

Vilka är hälsoeffekterna av en längre

tids vistelse i en dammig lokal? Vilken

typ av damm är farligast? Hur kan man i

görligaste mån eliminera dammproblemet?

Kunskaperna inom dessa områden är tyvärr i dag

mycket begränsade. En sak är emellertid själv-

klar och det är att den som arbetar i en föro-

renad miljö så långt det är möjligt skall

skyddas (skydda sig) mot dessa föroreningar.
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De föreskrifter som ges i detta meddelandem

skall Uppfattas som en hjälp att undvika

ohälsa och olycksfall vid arbete i ett Väg-

laboratorium.
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2 HÄLSO- OCH OLYCKSFALLSRISKER OCH HUR

DESSA FÖREBYGGS

Då så gott som allt arbete i ett Väglaborato- LWDVH<ATT

rium.är mer eller mindre förknippat med ris- ARBEDÄENSNM!

ker, bör arbetet ej utföras av ensam person.

Detta gäller speciellt om arbetet utförs under

icke ordinarie arbetstid.

Ofta är det detaljer i arbetssätt och arbets- ,ggg/SR",

miljö som gör att ohälsa och olycksfall upp- °

kommer. Det är t ex lätt att få "ovanor" när

man upptäcker att det går snabbare att utföra

ett arbetsmoment om man låter bli att använda

skyddsutrustning. Det är också mycket viktigt

att laboranten i sitt arbete ej känner sig

hetsad och av den anledningen gör avkall på

säkerheten för att nå ett snabbare analysre-

sultat.

För att arbetsmiljön på ett laboratorium skall "REWEKT,CWDMM©

vara så tillfredsställande som möjligt är det gngéRBE-FSDISCI'

nödvändigt att laboranten uppfattar "respekt,

ordning och arbetsdisciplin" som tre honnörs-

ord.

Det är vidare nödvändigt att arbetsledning LHBIUÄUNG

och laboratoriepersonal har kunskap om de ris-

ker som föreligger i arbetet och hur dessa

risker kan förebyggas. Utbildning inom arbets-

miljöområdet är därför ett oeftergivligt krav.

Arbetsgivaren är skyldig att förvissa sig om ÄREHSGNMRE

att arbetstagaren har den utbildning som be-

hövs för det arbete han skall utföra. Han

måste också se till, att arbetstagaren får

den introduktion och instruktion som behövs i

arbetet. Skyddsinstruktion skall ingå som en
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del i arbetsinstruktionen.

.Arbetstagaren är pliktig att noga följa aV' ARBEHNÅGARE

arbetsgivaren meddelade instruktioner samt

att på avsett sätt använda de anordningar,

som finns till skydd vid arbetet.

Arbetstagaren har alltså rätt till menings- ARBETSGIVARE -

full skyddsutbildninfg. Innehållet i denna ARBETSTAGARE

utbildning bör arbetsgivare och arbetstagare

gemensamt komma överens om.

2.1 Kemiska hälsorisker 

2 1-1 Lêêaisgêmsêsl

I ett väglaboratorium används för vissa

undersökningar organiska lösningsmedel och

då ofta i relativt stora kvantiteter. Exempel

på sådana undersökningar är bestämning av

bindemedelshalt och kompaktdensitet hos as-

faltmassor. Vanliga lösningsmedel i detta sam_

 

manhang är xylen, toluen, metylenklorid(di-

klormetan) och lacknafta. Andra lösningsmedel

 

som kan förekomma i ett Väglaboratorium är

t ex tri (triklormetylen), aceton och olika

alkoholer. De tidigare vanliga lösningsmedlen' LMRNNWH

bensen, koldisulfid och koltetraklorid bör

endast i undantagsfall användas och då under

strängt rigorösa förhållanden. (Bensen är t ex

enligt Statens Naturvårdsverks författnings-

samling PKFS 1975:1 klassat som gift och fal-

ler således under lagen om Hälso- och Miljö-

farliga varor, § 16.)
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Lösningsmedel, framför allt lacknafta, används IEWGWUNG

också vid diskning av laboratorieutrustning

och vid rengöring av apparater, verktyg,

bänkar, golv och väggar.

Lösningsmedel kommer in i krOppen huvudsak- ABSWUWTON

ligen via inandningsluften men kan även upptas

genom huden. I det senare fallet kan hudens

normala fettlager upplösas, varvid absorption

eller påverkan av andra för kroppen främmande

ämnen underlättas.

Påverkan av lösningsmedel är ofta smygande EHEKTBZ

och visar sig i form av trötthet, huvudvärk,

lynnesförändringar, illamående och sömnsvårig-

heter. Vid kraftig exponering kan yrsel och

berusningstillstånd uppstå. Kroniska skador på

nervsystemet och organ t ex lever Och njure

kan erhållas. Mycket höga halter i inandnings-

luften kan leda till medvetslöshet och död.

Redan vid planeringen av ett laboratorium

måste man vara observant på lösningsmedels-

problematiken. Den enda radikala lösningen är

ett system, som i laboratoriet omöjliggör för

lösningsmedlet att komma utanför dragskåpen.

Ett sådant system innebär transport av lös-

ningsmedel från ett förråd via ledningar till

de olika dragskåpen. I dessa finns avlopp för-

bundna med en avfallstank eller en anläggning

för återvinning av lösningsmedel. Ett "lös-

ningsmedelsfritt" laboratorium kräver vidare

att all utrustning som används i samband med

hantering av lösningsmedel är placerad i drag-
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skåpen, t ex extraktionsutrustning, värmeskåp

för torkning av stenmaterial och tempererings-

bad för kompaktdensitetsbestämning. Dragskåpen

måste vara utrustade med effektiv ventilation.

Då flertalet lösningsmedel är tyngre än luft

bör utsuget vara placerat vid golvet (gäller

naturligtvis även för utsug i t ex lösnings-

medelsförråd).

Om laboratoriet saknar ett slutet system av ARBEDXI

det slag som ovan skisserats, måste ändå DRMEKÅP!

strävan vara att utföra allt arbete med lös-

ningsmedel i dragskåp, d V 5 all Öppen han_

tering av lösningsmedel i laboratoriet skall

undvikas.

Högsta tillåtna mängder brandfarligt material füüSIÅlTLL-

i olika typer av lokaler finns fastlagda ge- LÅTMÅAMWGDBZ

nom lagstiftning. Mängderna är beroende av

bl a ämnets brandfarlighetsklass och lokalens

beskaffenhet. Brandmyndigheten på orten kan

ge besked om hur stor mängd av det aktuella

lösningsmedlet som får förvaras i laboratoriet

i fråga. Alla kärl som innehåller lösningsme-

del skall vara försedda med lock för att be-

gränsa utsläppet av lösningsmedelsångor. Kär-

len skall vara ordentligt märkta.

Om misstanke föreligger att halten lösnings- mwükOLL

medel i laboratorieluften är hög bör detta

kontrolleras. Ett flertal "miljölaboratorier"

kan utföra denna typ av analysarbete. Om det

hygieniska gränsvärdet överskrids måste åt-

gärder genast vidtas för att få ned halten

lösningsmedel på en godtagbar nivå. Även om

det hygieniska gränsvärdet ej överskrids måste
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strävan hela tiden vara att minska mängden

lösningsmedel i laboratorieluften till en nivå

som av laboranten uppfattas som acceptabel.

För att så långt som möjligt undvika skador LUBIUMUNG

orsakade av arbetsmiljön är som ovan fast-

slagits det av primär betydelse att laborato-

riepersonalen erhåller utbildning om faktorer

som kan orsaka sådana skador och hur dessa

skador kan förebyggas. När det gäller lös-

ningsmedel bör man komma ihåg att dessa ur

kemisk synvinkel inte är någon homogen grupp

av ämnen. Laboranten skall alltså ha kunskap

om det aktuella lösningsmedlets egenskaper

och de risker som finns förknippade med han-

teringen av detta.

Om lösningsmedel spills ut på bänk eller golv ÅTGÄRD VID

skall detta naturligtvis genast torkas upp. SPIU'

Kasta trasorna i särskilda avfallsbehållare

av metall med lock. Om en större mängd lös-

ningsmedel spills ut skall andningsskydd med

filter för organiskt lösningsmedel användas

vid städning. Under analysarbetet kan ett kärl

eller en del av analysapparaten gå sönder och

lösningsmedel rinna ut. För att underlätta

upptorkningen av detta lösningsmedel bör för-

söksuppställningen vara placerad på en plåt-

bricka med kanter.

Personlig skyddsutrustning (2.6) som skydds- FEEüMMIG

glasögon, skyddsrock av bomull med långa är- åägägzg-

mar och gummihandskar skall alltid användas

vid arbete med lösningsmedel. Kontrollera

regelbundet att skyddsutrustningen är i gott

skick!
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2 1«2 êsêzê_ksmikêlisr

Förutom lösningsmedel kommer laboranten i kon"

takt med en rad andra kemikalier. Dessa kan

tjäna som reagens vid någon analys eller som

tillsatsmedel i bindemedel eller massa.

Kemikalier skall hanteras på ett sådant sätt ?EBPHU'FWZ

att risken för olyckstillbud minimeras. En faMImMJER

förutsättning för detta är att laboranten

känner till de risker som är förknippade med

användning av aktuella kemikalier. Laboranten

bör vid arbetemed kemiska ämnen vars effekter

på organismen är okända handskas med dessa som

om de vore gifter, d v 3 med stor respekt. All

onödig kontakt med kemikalier skall undvikas.

Vissa kemikalier som i sig själva är relativt

ofarliga kan i kombination med andra ge kraf-

tigt ökad olycksrisk. Vid överföring av an-

vända kemikalier till ett avfallskärl skall

man förvissa sig om att detta inte redan inne-

håller ämnen som kan reagera med de tillförda

kemikalierna.

Att alltid ha kemikalier i hela och ordent- FÖRWWUNG

-ligt märkta behållare av ändamålsenlig kvali-

tet är nödvändigt ur säkerhetSsynpunkt. Kemi-

kalierna skall förvaras i väl ventilerade,

låsbara förråd.

Vid arbete med kemikalier skall laboranten +WGIHJ

vara extra observant på de hygieniska aspek-

terna- Att t ex äta eller snusa i laborato-

riet med kemikaliebemängda fingrar är natur-

ligtvis klart olämpligt.

VTI MEDDELANDE 218



2.1.2.1 Qrganiska aminer

Organiska aminer utnyttjas i vägbyggnadssam- ANVMWMUNG

manhang som tillsatsmedel i bituminösa binde-

medel för att åstadkomma bra vidhäftning till

stenmaterialet. Aminer används också som emul-

geringsmedel vid tillverkning av emulsioner

och fungerar även i detta fall som vidhäft-

ningsmedel sedan emulsionen brutit.

Aminer verkar irriterande på huden och kan vid EFFHGER

kontakt under längre tid ge frätskador. Aminer

kan också vara allergiframkallande, varför all

hudkontakt skall undvikas. Aminångor kan irri-

tera ögon och andningsvägar.

Vid arbete med aminer skall skyddsglasögon, FEEüMMlG
. u SKVDDSUT-

skyddsrock med langa armar och skyddshandskar RMSHUNG

användas. Byt ofta skyddskläder vid arbete

med aminer! Arbetet skall utföras i dragskåp.

2.1.2.2 §yror och baser

I varje kemiskt laboratorium användes oorga-

niska syror och baser som, speciellt i kon-

centrerad form. är starkt frätande. Exempel

på starka baser är kalium- och natriumhydroxid.

Bland vanliga starka syror kangsaltsyra, svavel-
._ n..

syra och salpetersyra nämnas.'

Laboranten måste iaktta stor aktsamhet vid an- SKWÃBÅR%RDBZ

vändning av dessa kemikalier så att de ej kom-

mer i kontakt med ögon och hud.

Vid arbete med koncentrerade lösningar måste

skyddsglasögon användas.
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Sug aldrig upp basiska eller sura lösningar i

en pipett med munnen! Använd peleusboll eller

annan pipettfyllarel

Vid utspädning av koncentrerad syra, Speci-

ellt svavelsyra, frigörs stora värmemängder.

Utspädning skall ske så att syran i små por-

tioner sätts till vattnet längs kärlets vägg,

varefter omröring sker (siv = syra i vatten).

Om vatten sätts till syra stötkokar vattnet

och syra kan stänka omkring.

Allt arbete med syror och baser skall ske i

dragskåp.

Om man fått syra eller bas i ögat eller på ÄH%RDLMD

huden "kastar" man sig omedelbart i ögon- OLWRSFALL

duschen eller under kranen och spolar rikligt

med vatten under minst 10 minuter. Den behand-

ling som ges under den första minuten efter

olyckshändelsen kan vara avgörande för om sy-

nen kan räddas. Baser är speciellt farliga i

dessa sammanhang eftersom dessa kan tränga rem

lativt långt ner i vävnaden med fördröjd ver"

kan, Vilket kan få katastrofala konsekvenser

för ögonen.

Spill av utspädd syra eller bas torkas genast /UGÄMDVTD

upp. Om lösningen är koncentrerad kan man SPHl

först absorbera huvuddelen av spillet med

hjälp av sand. Sedan denna bortskaffats till-

sätts vatten i överskott, varefter den ut-

spädda lösningen torkas upp.

2.1.2.3 Ävicksilver

Kvicksilverånga är farlig att inandas. Ska- EFFHG'

VTI MEDDELANDE 218



11

dorna drabbar främst centrala nervsystemet.

Allt kvicksilverspill skall därför genast tas ,MTÅRDLUD

om hand. Små kvicksilverkulor uppsamlas genom OLWXA

amalgamering (kulorna berörs med ett zink-

bleck som just före användningen doppats i

utspädd saltsyra, t ex 1 del koncentrerad

syra och 5 delar vatten).

Kvicksilveravfall får ej hällas ut i alepp BBMNDEMB

eller blandas med vanliga sopor utan skall AV/MmÄLL

förvaras i en speciell avfallsbehållare med

lock. Det finns företag som tar hand om

kvicksilveravfall för återvinning. Upplys-

ningar kan erhållas genom hälsovårdsnämnden

i kOmmunen.

2.1.2.4 Peroxider

Väteperoxid, HZOZ, används bl a vid bestäm- MMMBHALT

ning av humushalt.

Vid 'arbete med peroxider, måste man vara ob- EXPLOSIONSRISK

servant på explosionsrisken. (Läs i någon

handbok, t ex ref. f i avsnitt 7.9, innan

analysen börjar.) Vidare skall man tänka på

att det i flera ämnen, t ex etyleter, kan bil-

das peroxider. Sådana lösningar, även just in-

köpta, skall därför testas på peroxider.

2.1.2.5 äemikalier_av teknisk kvalitet

Var observant på renhetsgraden hos en kemi- RENHETSGRAD

kaliel Det kan nämligen i relativt harmlösa

produkter finnas hälsofarliga föroreningar.

Ett exempel är olja innehållande aromatiska
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-föroreningar.

Man bör vid inköp av enprodukt ställa krav INNBNULS-

på innehållsdeklaration., DEKLARATIÖN

2.1.2.6 gestruktion av_kemikalier

Med jämna mellanrum, kanske vartannat år, bör

kemikalieförrådet gås igenom. Gamla kemikalier

och sådana som sannolika inte kommer att an-

vändas inom överskådlig tid tas ut och sänds

till lämplig mottagare för destruktion. Upp-

lysningar om tillgängliga destruktionsfirmor

kan erhållas genom hälsovårdsnämnden i kommu-

nen .

2.2 Damm

I väglaboratorier hanteras jord" och bergarter IMMWUSTRMME

ofta-i torkat tillstånd, vilket kan medföra ARBEHMWMBW,

stora dammproblem. Krossning, neddelning och

siktning är några speciellt dammalstrande

arbetsmoment.

När kristallin kiseldioxid SiO (kvarts) i SILNQB
2

form av fint damm kommer ner i lungorna kan

detta så småningom orsaka sjukdomen silikos.

Dammängd, dammets kvartshalt och partikelstor-

lek samt exponeringstid är några väsentliga

faktorer i detta sammanhang. Om partikelstor-

leken är mindre än 0,005 mm kan partiklarna

via luftrörens finaste förgreningar komma ända

ner i lungblåsorna (alveolerna). Det är dessa
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för ögat osynliga partiklar som ger upphov

till silikos. I regel tar det många år för

sjukdomen att utvecklas mendå besvär (andnöd

m m) uppkommit är det för sent att börja

skydda sig mot dammet. Sjukdomen kan fortsätta

att utvecklas även efter det att dammexpone-

ringen upphört.

Kvarts är mycket vanligt i de stenmaterial som

hanteras i ett väglaboratorium. Sandsten och

kvartsit innehåller ca 90 % kvarts. I grani-

ter, gnejser och leptiter är kvartshalten ca

15-30 %.

Redan vid planeringen av ett laboratorium FÖRHÖGGMWE

Skall man ordentligt tänka igenom dammprob- ÅTGMäER

lemet. Ventilationssystemet skall t ex vara

så uppbyggt att den rena tilluften först

passerar laboranten och därefter dammkällan

innan den sugs ut ur lokalen. Virvelströmmar

får ej förekomma i närheten av laboranten.

Dammalstrande arbetsmoment bör helst ske i ur-

rymmen avskärmade från övriga laboratorieloka-

ler. En utsugningsanordning vid dammkällan

liksom inkåpning av speciellt dammalstrande

processer kan förbättra arbetsmiljön. Däremot

är det inte säkert att befuktning av material

ger en luft fri från farliga småpartiklar även

om luften av laboranten uppfattas som ren.

Genom att arbeta på ettriktigt sätt kan la- ARBEH?

boranten själv bidra till en bättre arbets- DISCHNJN

miljö. En förutsättning för att detta skall

vara möjligt är att laboranten här precis

som annars erhåller kunskap om det som orsa-

kar riskerna och hur man undviker dessa. Vid

t ex överföring av material från ett kärl
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till ett annat skall kort fallhöjd eftersträ-

vas och tryckluft får ej användas vid rengö-

ring av t ex en arbetsbänk.

Lämplig personlig skyddsutrustning skall an- PERQMMIG
" , . . SKVDDSUT-

vandas (se 206). Om ventilationen ej fungerar ZuGTNUW;

tillräckligt effektivt skall detta snarast

åtgärdas. Under tiden skall andningsskydd ut-

rustat medfilter för fina dammpartiklar an-

vändas (se 2.6.6).

2.3 Buller

Stenkross, stensåg, instampningsapparat, BULLERKÃLLOR

skakapparat för siktning, Trögerapparat för

slitagemätning, centrifug och fläkt är några

bullerkällor i ett Väglaboratorium.

Buller uppstår genom Vibrationer i fasta SKMMJGA

kroppar, strömmande vätskor och gaser och når [JUDMHÅER

örat i form av tryckvågor. Ljudnivån mäts

vanligen i decibel (dB(A)). Vid längre buller-

exponering över ljudnivån 85 dB(A) anses risk

för uppkomst av hörselskador finnas. Redan vid

omkring 60 dB(A) kan det vara svårt att sam-

tala per telefon. Varje exponering av ljudni-

våer över 130-140 dB(A) måste undvikas.

2«3-1 Eêreêzsgêsêe_êfsêrêsä

Det billigaste och effektivaste sättet att PUUERIMB

förebygga buller liksom andra arbetsmiljö-

problem är att räkna med dessa redan vid pla-

nering av laboratoriet. Bullernivån kan också

_M- *vip-730' w .- 'saw .I ..
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påverkas genom val av arbetsmetod och labora-

torieutrustning. Uppstår trots detta besvä-

rande buller skall man försöka bekämpa detta

vid källan. Exempelvis kan en skakapparat för HÖRUTSKÅlTPS

siktning uppställas på fundament, isolerat

från golvet med vibrationsdämpare. Bullerni-

vån kan kanske påverkas genom isolering av

apparatens skyddshöjde och/eller genom inkaps-

ling av hela apparaten. Tak, väggar och lösa

skärmar belagda med ljudabsorberande material

reducerar ljudnivån.

Om åtgärder av de slag som här skisserats har FERüMMIG
. . . . o SKVDDSUT-

Vidtagits och en acceptabel ljudniva trots RUSHUNG

detta ej uppnåtts skall laboranten använda "

hörselskydd (se 2.657).

2.4 ' Elektrisk ström

 

I ett modernt laboratorium utnyttjas elektrisk

utrustning för snart sagt varje tillämpning.

Så är även fallet i ett väglaboratorium.

Om en elektrisk apparat går sönder eller an- CENZHEKHUSKA

vänds på ett felaktigt sätt föreligger allvar- STRÖMMENS STVRKA

liga olycksfallsrisker. Det är inte spänning-

ens storlek i och för sig som är farlig utan

styrkan av den ström som går genom kroppen.

En människa kan tåla flera tusen volts spän-

ning om bara resistansen i strömkretsen är så

hög att den resulterande strömmen genom krop-

pen håller sig under en viss nivå. Man brukar

därför ange de strömstyrkor som är farliga.

En vuxen person tar normalt ingen skada om

strömmen håller sig under 10 mA.
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De skadeverkningar som strömmen får när den DEN'ELEKTRISKA
" " STRÖMMENS VÄG

passerar kroppen beror forutom stromstyrkan GEMM4KwNnEN

på hur den passerar kroppeno För att bli livs-

farlig måste strömmen passera hjärttrakten,

eftersom den då kan sätta hjärtfunktionen ur

spel. Detta innebär att ström som passerar

från den ena handen till den andra eller från

vänster hand ner till benen är farlig eftersom

den i bägge fallen passerar hjärtat. 50 mA

växelström och 150 mA likström som passerar

hjärttrakten är livsfarlig för en fullvuxen

person. Ström som går mellan t ex två fingrar

eller mellan ett finger och armbågen är däre-

mot inte livsfarlig. I detta fall kan emel-

lertid höga strömstyrkor ge svåra brännskador.

Även strömpåverkningstiden är en viktig fak- PÅVERKNINGSTID

tor. Om strömmen verkar kort tid (<0,1 s) tål

människan större strömstyrkor än de som ovan

angetts.

Avgörande för vilken strömstyrka man får ge- YURRZEBP.
.. u .. . .. FUKTIG HUD

nom krOppen nar man beror en spanningsforande

ledare är hur torra de hudytor är som kommer

i beröring med ledningarna. Ju torrare huden

är ju lägre är styrkan hos strömmen som går

genom kroppen.

2-4 1 Eêrsêyssêgss_å29ääêsr

Hur skall man då kunna förebygga olycksfalls-

risker orsakade av elektrisk ström? Här är

några enkla regler:

1) Endast för ändamålet utbildad personal får BEMEUG

utföra elektriska installationer, repara- ;EaammL
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tioner och servicearbeten. Det faktum att

lösningsmedel används vid väglaboratorier

gör att livslängden hos elektriska kablar

är relativt kort. Ur säkerhetssynvinkel är

det därför viktigt att en elektriker regel-

bundet kontrollerar kablarnas tillstånd och

vid behov byter ut dessa.

2) Vid varje ingrepp i en elektrisk apparat BRVTSTRMMEN" ,
skall strömmen brytas innan ingreppet görs FÖRE INGREPP'

(av behörig elektriker).

3) Apparatur ansluten till elnätet skall JMüMU

vara jordad . APPÅRÅTUR

4) Man skall undvika att arbeta med svettiga EJ?%KTN%\

händer! Helst bör handskar av isolerande *MNDSQ

material användas vid arbete med elektrisk

utrustning.

2 4.2 å:9ê:éss-yiê_elz§§§§êll

Vilka åtgärder skall vidtas om ett olycksfall

orsakat av elektrisk ström inträffar? Svar på

denna fråga ges i lättfattlig form i Svenska

Elföreningens broschyr "Åtgärder vid olycks-

fall genom elektrisk ström".

Sammanfattningsvis gäller i en sådan situation

att:

1) genast bryta strömmen om den skadade är i BRW'STMüMEN!

beröring med spänningsförande ledning

eller apparat (OBS! Det medför risker att

beröra en person i kontakt med spännings-

förande ledning.)
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2) behandla den medvetslöse personen med. - KDNSRUORD
. . ANDNING!

konstgjord andning och om personen saknar
.N . TILLKALLA

puls med yttre hjartmassage, tillkalla AMEMANS,

ambulans och fortsätta behandlingen tills

läkare övertar ansvaret.

3) se till att personen så snart som möjligt 77LL DüüREN!

kommer under läkarkontroll, även om perso-

nen ej förlorat medvetandet,

2.5 Brand- och explosionsrisker

 

Tre samtidigt uppträdande faktorer krävs för

att brand och/eller explosion skall inträffa

nämligen syre, ett brännbart ämne och en "vär-

mekälla" (t ex gnista eller het yta).

Många av de organiska lösningsmedel som an- LÖSNINGSMEDEL

vänds på ett väglaboratorium är mycket brand-

farligaø De är också lättflyktiga och kan med

luft ge explosiva blandningar. Dessa lös-

ningsmedel får absolut inte användas samtidigt

med öppna lågor. S k halogenerade kolväten

(t ex metylenklorid) är inte brandfarliga men

kan vid upphettning ge giftiga gaser (t ex

fosgen, tillhör de klassiska ämnena inom kemisk

krigföring) varför inte heller lösningsmedel

av denna typ får komma i kontakt med lågor

eller varma föremål som värmeplatta eller dy-

likt.

2 5-1 EêrsQXQSêsée_åEgärêsr

För att kunna förebygga brand- och explosions- LUBIUMUNG

olyckor måste laboratoriepersonalen vara för-
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trogen med befintliga föreskrifter och alltid

följa dessa, t ex att branddörrar skall hållas

stängda och reservutgångar ej får blockeras.

Tydliga anslag skall sättas upp på dörrar till TVDLIGA ANSLAG

lokaler där brandfarliga kemikalier förvaras

och hanteras, där rökning är förbjuden eller

där öppen eld ej får förekomma.

I lösningsmedelshaltig miljö måste elektriskt K®NTWNJ.AV
. .. . ELEKTRISK

materiel ofta ses over och Vid behov bytas ut. LHRMSHUNG

Elektriska apparater som används där risk för

explosion kan förekomma skall vara av explo-

sionsskyddat utförande.

Risken för gnistbildning på grund av statisk. 'SDUTSK

elektricitet måste beaktas. Genom att arbets- ElEKHUCITET

givaren tillhandahåller skyddskläder av lämp-

ligt material (se 2.6) kan laboranten positivt

bidra till arbetsmiljön i detta avseende.

Laddade vätskedroppar kan bildas vid överfö-

ring av en brandfarlig vätska från ett kärl

till ett annat. Urladdning av denna statiska

elektricitet kan orsaka explosion. Genom att

minimera den fria vätskestrålens längd och

genom att hälla vätskan efter en metallkedja

kan olycksrisken minskas. Vid överföring av

brandfarlig vätska skall metalltratt och jor-

dade metallkärl användas.

För hantering och förvaring av gasflaskor %MHERU%?AV
. . . . o .. . GASFLASKOR

finns speCiella anVisningar. Pa dorr till rum

där gasflaskor förvaras eller används skall

en trekantig skylt med texten "Gasflaskor

bringas i säkerhet vid brandfara" finnas.

Man måste regelbundet kontrollera att gasol- kwNTMN1.AV

ledningar är täta och att gasolkranarna går
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att stänga ordentligt. Denna kontroll utförs

lättast med hjälp av såplösning som penslas på

skarvar och kopplingar.

 

2.6 Personlig skyddsutrustning

För flertalet arbetsuppgifter behöver laboran-

ten personlig skyddsutrustning. Arbetsgivaren

är skyldig att tillhandahålla sådan utrustning

och arbetstagaren att använda denna. (Angående

begreppet personlig skyddsutrustning, se ref.

a i avsnitt 7.3.)

Personlig skyddsutrustning på ett väglabora- EQWWELFW

torium kan vara: Skyddsrockar, skyddsoverall, EEöâåâá$åu3TNmG

skyddande skor, skyddshandskar av olika slag,

skyddsglasögon, ansiktsskärm, skyddshjälm,

andningsskydd med damm- eller lösningsmedels-

filter och hörselskydd.

På ett laboratorium måste strävan vara att på-

verka den yttre arbetsmiljön så att laboranten

i sitt arbete behöver använda så lite person-

lig skyddsutrustning som möjligt.

Skyddsutrustning för speciella tillbud, t ex

när en extraktionsapparat går sönder och

större mängder lösningsmedel rinner ut på gol-

vet, skall finnas lätt tillgänglig. Laboranten

skall naturligtvis i förväg känna till var

denna utrustning finns.

2-6 1 §52§§§EQEE§E_QE§_§EYQQ§QY§EêllêE

Det är viktigt att laborantens skyddskläder är
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av lämpligt material. I marknaden finns t ex

skyddsrockar av blandmaterial (bomull/poly-

ester) som kan smälta fast vid kroppen vid an-

tändning. Skyddskläder av 100 % bomull rekom-

menderas. Bomull har också den fördelen fram-

för många syntetiska material att risken för

uppkomst av statisk elektricitet är liten.

Skyddsrockar skall ha långa ärmar och bäras

knäppta. Ett fladdrande skärp eller rocksköçt

kan utgöra en säkerhetsrisk.

Kraftiga skor med räfflad sula och stålhätta

rekommenderas som fotbeklädnad. Tygskor, san-

daler eller andra öppna skor är helt olämp-

liga.

Snedslitna skor bör ej användas eftersom en

liten snedställning av foten kan ge en stor

förskjutning i ryggen. Ryggbesvär av denna an-

ledning är helt onödigt.

I laboratorier med mycket brandfarliga lös-

ningsmedel är det lämpligt att bära läderskor

eller speciella skyddsskor med ledande sula

och dessutom bör golvbeläggningen vara ledande

.(något att tänka på vid planering av ett nytt

laboratorium).

2 6.3 §52§§§äê§§§5êä

På ett väglaboratorium erfordras flera olika

typer av skyddshandskar. Tjocka läderhandskar

och/eller vantar av isolerande material (ej

asbest) är lämpliga vid hantering av varma
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föremål. Vid arbete med gjutasfalt och vägmar-

keringsmassa, vilka kräver höga temperaturer,

kan ett par yllevantar inuti ovannämnda skydds-

handskar ge tillräckligt skydd.

En annan typ av handskar behövs som skydd mot

lösningsmedel och vissa andra kemikalier. Det

är svårt att hitta sådana handskar av önskvärd

kvalitet; Naturgummi är i detta sammanhang

helt olämpligt. Handskar av neopren och nit-

rilgummi liksom polyvinylklorid (pvc) kan an-

vändas. Även dessa material förstörs emeller-

tid av lösningsmedel efter en tid. Varje labo-

rant bör därför ha en uppsättning handskar av

denna typ och byta dessa med relativt korta

tidsintervall. När handskarna ej används skall

de ligga för "luftning" i ett dragskåp. Det är

dags att kasta handskarna när dessa ser upp-

svällda ut eller börjar visa tecken på att

spricka.

Tunna bomullsvantar är ytterligare en typ av

skyddshandskar som är bra att ha för vissa

ändamål. De kan t ex användas inuti gummi-

handskar, särskilt om man skall arbeta en

längre stund med dessa. Tunna bomullsvantar

ger också visst skydd vid arbete med t ex

stenmaterial.

2-6o4 §52§§§slê§ês92

Någon form av skyddsglasögon bör användas vid ANMMW
" . .. . ,. _SKVDDS-

nastan allt laboratoriearbete. Aven om vanliga (HASäaMU

glasögon ej skyddar för stänk från sidan ger

de ändå ett relativt gott skydd för ögonen.

Personer som normalt ej använder glasögon bör
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därför i sitt laboratoriearbete ha tillgång

till glasögon med härdat glas ("plast"). Däre-

mot bör man ej använda kontaktlinser vid ar- ANMMM>§Ã

bete i ett väglaboratorium om ej medicinska KWWÅKHJNSHU

skäl talar för detta. Vid höga dammhalter kan

nämligen små partiklar, som normalt tvättas

bort av tårflödet, stängas in bakom kontakt-

linsen och skada hornhinnan. Lösningsmedels-

ångor kan irritera ögonen så att ymnigt tår-

flöde uppstår, Vilket kan resultera i att man

tappar kontaktlinsen. Förlust av en eller båda

kontaktlinserna kan resultera i olycksfall ge-

nom plötsligt nedsatt syn.

2 6.5 êeêákzê§5ê§@_99b-§är§§§§iäl@

Skyddshjälm och/eller ansiktsskärm (Visir) kan

behövas som skydd vid vissa speciella arbets-

moment, t ex krossning av stenmaterial, såg-

ning av beläggningsprov och arbete med heta

eller starkt frätande vätskor.

2-6 6 êQêEiQSêêEYQQ

För att skydda sig mot damm och gaser i luft FTLTEöKyUD

:kan/.man använda oliks 'slag av andningsskydd, gggAâÃlgNINGS_

som efter arbetssätt indelas i två huvud-

grupper, filterskydd och andningsapparater.

I den första gruppen är bäraren beroende av

den omgivande luftens syrehalt medan i den

andra gruppen tillförsel av ren luft eller

syre sker genom slang eller från medförda

gasflaskor. Endast filterskydd torde normalt

vara aktuellt i ett väglaboratorium.
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Filterskydd består av en halv- eller helmask * fMlVafülER

med ett eller två filter. Normalt torde halv- HEMMSK

mask (omsluter endast näsa och mun) vara

tillräckligt i ett väglaboratorium.

Filter finns för damm eller gaser? ÄVen kOmbi DNWMTLTBZ

nationsfilter förekommer (gas och damm). Tre

olika klasser av filterskydd mot damm exis-

terar med beteckningarna IIa, IIb och IIc.

Förmågan att reducera halten föroreningar i

den omgivande luften är störst hos filter

klass IIc och minst hos filter klass IIa. Sam-

tidigt är andningsmotståndet lägst med filter

klass IIa och högst med filter klass IIC. Det

är därför angeläget att välja ett för risksi-

tuationen rätt avpassat skydd, så att onödigt

högt andningsmotstånd och därmed ökad fysisk

ansträngning undviks. Som dammfilterskydd i

ett väglaboratorium rekommenderas filter klass

IIb + halvmask, vilket skyddar mot hälsofar-

ligt fint damm med hygieniskt gränsvärde >O,1

mg/m3. (Det hygieniska gränsvärdet för kvarts

är 0,2 mg/m3.)

Även olika klasser (I och II) av gasfilter GASUITBZ

förekommer. Lämpligt gasfilterskydd i ett

väglaboratorium torde vara filter klass I +

halvmask, vilket skyddar mot gas eller ånga

från organiska föreningar <O,1 % (<1000 ppm).

Laboratoriet skall vara så utrustat att and-

ningsskydd normalt ej behöver användas. För

speciella tillfällen, t ex när läckage upp-

stått på en ledning innehållande lösningsme-

del, skall emellertid kompletta andningsskydd

finnas lätt tillgängliga på laboratoriet. La-

boranten skall naturligtvis känna till var

dessa andningsskydd finns.
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Kontroll och byte av filter skall ske regel- KOMWwLLCWH

bundet- Detaljer om detta och annat som rör BVHEAVIqLTaZ

andningsskydd finns i ref. a (anvisning nr

45:4 och 45:5), avsnitt 7.2.

2 6-7 Bêrêslêkxêê

I handeln finns flera typer av hörselskydd.

Vid utprovning skall man beakta inte bara hör- 'WMSüHNG"

selskyddets ljuddämpande förmåga utan även

dess "passning", d v 5 laboranten måste kunna

bära skyddet utan obehag. Om så ej är fallet

kan hörselskyddet i sig vara en säkerhets-

risk. Man skall i detta sammanhang tänka på

att hår och glasögonskalmar kan minska effek-

ten av hörselskyddet.

Man skall också vid val av hörselskydd vara FRHÖENS

observant.på vid vilka frekvenser den största

dämpningen behövs ochvälja skydd därefter (se

ref. c, avsnitt 7.3).

2 6.8 Ysrkfyg

Funktionella verktyg som hammare, skruvmejs-

lar, skiftnycklar, knivar, saxar, spackel- och

planteringsspadar samt degeltänger kan under-

lätta arbetet och förebygga olycksfall.

Skadade verktyg skall repareras eller utbytas.
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3 ARBETE MED JORD- OCH BERGARTER

3.1 Provberedning

3o1ol Esssêaias

Vid krossning av stenmaterial kan risk för RLW<FÖR
" u . . u .. "STENSKOTT"
stenskott finnas, varfor skyddshuv over t ex

käftöppningen skall finnas och alltid använ-

das. När material som kilats fast skall bort-

skaffas från käftarna måste krossen stannas.

Det är naturligtvis helt förkastligt att

försöka ta bort stenmaterial medan krossen

är igångo Risken att få bestående skador

av ett sådant handlande är uppenbar. Kross-

ning av sten, så stor att den ej får plats

i krossen, med spett och Slägga bör ej till-

låtas.

Stora buller- och dammproblem förekommer vid ZüüLHZOCH

krossning och sågning ochdessa skall bekäm- zMMM

pas på bästa sätt genom åtgärder som exempel-

vis inkåpning och punktutsugning.

Vid behov skall personlig skyddsutrustning FTRüMMIG
" .u . " SKVUDSUT-

som horselskydd, skyddshjalm, anSiktsskarm ?aBTang

eller skyddsglasögon och andningsskydd an-

vändas.

3 1»2 Esêåslaias

Vid neddelning av stenmaterial är detta I IMMM

torrt, vilket kan betyda svåra dammproblem.

Synpunkter i avsnittet 2.2 skall beaktas.

Om utsugningen är otillfredsställande måste

andningsskydd med fungerande andningsfilter

användas.
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3.2 Analyser

3 2-1 §9§§§§9§le5§§ê2§eleieg

3.2.1.1 Evättsiktning

Det stenmaterial som skall tvättsiktas över- iMMM

föres utan onödig dammspridning (= kort fall-

höjd) till tvättkärlet.

Om industrisprit användes i tvättvattnet bör INDMNWLWWUT

detta ske med försiktighet eftersom spriten

innehåller såväl metanol som denaturerings-

medel (metylenketon och metylisobutylketon).

Gummihandskar skall användas om materialet SKWÃBÅH%RDHQ

bearbetas för hand. Kärl med prov och tvätt-

vätSka innehållande industrisprit skall vara

placerat i dragskåp eller täckt med lock när

inte provet bearbetas.

3.2.1.2 Eogrâiktning

'Vid torrsiktning har man förutom dammproblem. DMM1OCH

även problem med buller från den motordrivna mulER

skakapparaten. Denna bör vara placerad i ett

effektivt ventilerat och ljudisolerat skåp

(jfr avsnitt 2.3).

3.2.1.3 §edimentationsanalxs_med_h1drometer

Malning och neddelning av provet skall ske på IMMM

ett sådant sätt att minsta möjliga damm fri-

görs.
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Om kemikalier används till förbehandling av #GMIbUJER

prov måste man känna till dessa ämnens egen-

skaper och verkningar för att kunna handskas

med dessa så riskfritt som möjligt.

Kilremmarna på vändskakapparaten skall vara INbMäuADE

inkaPslade och apparaten så placerad att kJLRaMMR

ingen kan skadas av den när den är igång.

3-2 2 Elis;9§22§:_99ê-§22ê§äe2§2§l

Vid bestämning av flisighets- och sprödhets- SKAKAPPARAT

tal används skakapparat för siktning. Denna

skall vara placerad i ett ljudisolerat

skåp.

Vid bestämning av sprödhetstal används fall- HULHMMMRE

hammare. Denna bör vara försedd med automatik NED%MUUMM7K

och skall i så fall vara inbyggd i ett ljud-

isolerat skåp.

Om fallhammaren är manuellt driven är det MMMELL

opraktiSkt att ha apparaten inbyggd. I detta F%lLHMMMRE

fall skall hörSelskydd användas (jfr avsnitt

2.6.7). En manuellt driven fallhammare måste

förses med skydd som förhindrar att fallvik-

ten av misstag faller ner.

3-2 3 ålåEEêl

Vid tillverkning av provplattor för bestäm- E§WXI

ning av sliptal används härdplast för att

limma fast stenmaterialet. Om härdplasten

framställs av epoxiprodukter skall arbetar-

skyddsstyrelsens speciella anvisningar för

epoxi följas (se ref. f i avsnitt 7.2). Flera
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typer av epoxilim finns tillgängliga i han-

deln. Man skall naturligtvis sträva efter att

finna det minst farliga limmet. Troligtvis

kommer i framtiden andra typer av lim, som

fungerar tillfredsställande för det aktuella

ändamålet att finnas.

Såväl epoxiharts som härdare kan ge upphov EFHüJER

till allergiska reaktioner hos den som arbe- szJmXI

tar med dessa material.

Arbetet skall absolut utföras i dragskâp , SKVDDSÅTGÄRDER

under största försiktighet. Ögon, hud och

andningsorgan måste skyddas. När plasten är

hård, d v 5 när den är fullständigt härdad,

är den däremot ofarlig.

När slipmaskinen är igång alstrar den buller' KMlER

och bör därför vara placerad i ett ljudiso-

lerat rum. Om man befinner sig i rummet medan

maskinen är igång skall hörselskydd användas.

3 2-4 êê§r§_êaêlz§§§

En speciell instampningsapparat, "Proctor- 'WWOCRNöUÅMP"

stamp", används vid tillverkning av provkrop-

par av jord- och stenmaterial för bestämning

av olika egenskaper t ex elasticitetsmodul,

optimal vattenhalt och permeabilitet. Denna

apparat skall vara inbyggd i ett ljudisolerat

skåp under förutsättning att maskinen är ut-

rustad med automatik (jfr fallhammare, av-

snitt 3.2.2).

Vid bestämning av bl a kapillaritet används KAFHLARHET

kvicksilvermanometer. Om en sådan skulle gå
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sönder måste utspillt kvicksilver genast till-

varatas på det sätt som beskrivs i avsnittet

2.1.2.3.

Vid vissa analyser som bestämning av humusm MMMBHAET

halt, hygroskopicitet och kalkhalt används *WGKEKOFHHTET
KALKHALT

speciella kemikalier (väteperoxid, svavel-

syra respektive saltsyra). Kunskaper om dessa

kemikalier och hur man handskas med dem är

nödvändigt ur säkerhetssynvinkel (jfr avsnitt

2.1.2.3 och 2.1.2.4).
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4 ARBETE MED BINDEMEDEL

4.1 Provberedning

De vanligaste bituminösa.bindemedlen är as- CMIMÄTVPBZÅM

falt, asfaltemulsion, asfaltlösning och väg- ZanaümEL

olja. De har olika egenskaper och kommenteras

därför nedan var för sig i anslutning till de

analyser som man normalt utför på dessa bin-

demedel.

Gemensamt för alla bindemedelstyperna är att WKMEERHMHNG

provet vid ankomsten till laboratoriet skall

homogeniseras och neddelas. Härvid måste

bindemedlen oftast hanteras vid så hög tempe-

ratur att risk för uppkomst av brännskador

föreligger. Provberedningen bör utföras i

dragskåp.

Skyddsrock med långa ärmar, skyddshandskar, FERQMMIG

kraftiga skor och skyddsglasögon skall använ-

das. Om en större mängd varm asfalt skall

upptappas skall man skydda sig med ansikts-

skärm. Rejäla verktyg för upptagning av lock

på provburkar och lämpliga handskar för hante-

ring av varma provburkar är nödvändigt för att

förebygga olyckor.

4.2 Analyser

4.2.1 Asfalt

Flampunkten hos asfalt ligger normalt i områ- BRANDRISK

det 200-2500c. Utöver brandriskvid kontakt

med öppen låga över flampunkten finns risk för
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termisk antändning om asfalt kommer i kontakt

med t ex en för het metallplatta.

Vatten får absolut ej komma ner i varm asfalt LMTTHVI

eftersom den häftiga förångningen orsakar ASFALr

skumbildning och het asfalt kan stänka om-

kring. Om man misstänker att det finns vatten

i ett asfaltprov skall uppvärmningen ske

mycket försiktigt och under omrörning.

Om asfalt fattar eld är det alltså helt fel- BRANDSLÄCKNING

aktigt att försöka använda vatten som släck-

medel. Syretillförseln skall i stället be-

gränsas med hjälp av kolsyresläckare, pulver-

släckare eller genom att täcka elden med en

brandfilt.

4.2.1.1 Benetration,_mjukpunkt_kula och

Under förutsättning att analysutrustningen är

i fullgott skick föreligger vid dessa analyser

inga speciella riskmoment utöver vad som ovan

sagts om uppvärmning och hantering av varm as-

falt.

4.2.1.2 Viâkgsitet

Vid bestämning av viskositet tempereras pro-

vet. Om termostateringsvätskan är en olja kan

den innehålla aromatiska ämnen, varför hudkon-

takt med oljan eller inandning av ångor från

badet skall undvikas. Termostatbadet skall

vara placerat i ett dragskåp. Vid nyanskaff-

ning av olja bör man förvissa sig om att denna

är aromatfri.
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4.2.1.3 åöglighet

Vid bestämning av en asfalts löslighet an-

vänds ett organiskt lösningsmedel, t ex

xylen. Även om relativt små mängder lösnings-

medel används måste man tänka på att skydda

sig genom att arbeta i dragskåp och använda

skyddsglasögon och skyddshandskar av lämpligt

material (se 2.6).

4.2.1.4 Elamgunkt

Flampunkten hos vägasfalt bestäms normalt med

Pensky-Martens apparat.

Försiktighet skall iakttagas vid injustering

av lågorna på flampunktsapparaten. Se upp med

löst hängande hår och lättantändliga kläder.

4.2.1.5 grytgunkt enligt_Fra§s§

Om gasolbrännare används vid preparering av (MSOL

provbleck skall denna skötas med försiktig-

het. Se till att inget brännbart material,

speciellt lösningsmedel, finns i lågans när-

het.

Om flytande kolsyra, kolsyresnö eller kol- kWLSWüHS

syreis används vid kylning skall man se till

att ispr0ppar ej bildas i ledningar, mun-

stycke eller kylbad. Som kylbad skall ej vat-

tenblandningar utan ett rent lösningsmedel,

t ex etanol, användas. Tänk på att koldioxiden

måste ha fritt utlopp.
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Duktilitet4.2.1.6

Drivremmen till omröraren skall vara försedd

med skyddsplåt så att rockskört, hår och dy-

likt ej kan fastna i remmen.

4 2-2 êêäêlzlêêaiag

Asfaltlösningar är brandfarliga. Flampunkten

ligger för flertalet produkter i området

30-6OOC.

Asfaltlösningar skall så långt det är möjligt

hanteras i dragskåp.

För att undvika asfaltlösning på huden skall

lämpliga arbetshandskar användas. Om man

trots detta får bindemedel på huden smörjar

man genast in sig med rengöringskräm, torkar

av huden med mjukt papper och tvättar sig

sedan ordentligt med tvål och vatten. Till

skydd mot uttorkning av huden finns lämpliga

hudkrämer tillgängliga i handeln.

Om asfaltlösningen innehåller vatten (vilket

normalt ej är fallet) kan vid uppvärmning

stötkokning uppkomma med risk för stänk.

Fraktionerad destillation4.2.2.1

Denna analys skall utföras i dragskâp med

luckan neddragen så långt som möjligt till

skydd mot stänk, värme och ångor.

Skyddsglasögon och skyddsrock skall användas.

Eftersom destillationen drivs till 3600C och
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utrustningen isärtages vid denna temperatur

måste man använda handskar som effektivt iso-

lerar mot värme (ej asbest).

Vid 3600C kan ångorna från destillationsåter-

stoden självantända. Den skål som återstoden

skall överföras i skall vara placerad i en

gryta. Locket till grytan skall finnas i dess

omedelbara närhet så att en uppkommen eld

lätt kan kvävas. Se till att ej andra bränn-

bara ämnen finns i dragskåpet!

4.2.2.2 yiâkgsitetL flampunkt,_d§n§itet,

Resesrstioa 902 ijkEuakE kula_osh
:129

Se motsvarande analyser på asfalt.

4.2.2.3 ångra analyser

Vid bestämning av aminhalt och syratal skall AMMüMlT

man tänka på att ha titreringsbägarna över- SVWUÅL

täckta så mycket som möjligt för att skydda

sig mot lösningsmedelsångor.

I avsnitt 2.1.2.1 finns risker vid hantering

av amin beskrivna.

4-2.3 Yågêliê

Vägolja har relativt låg flampunkt (för P0 60

ca 60°C) och är därför brandfarlig. Den skall

hanteras i dragskåp. Om vägoljan innehåller

vatten kan stötkokning uppkomma.
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4.2.391 .lfiâkgs_i;t_e_3_t_L densitetL flâmgunkt,

fraktionerad destillation och Spe-
_- u_ _ n_- a- _- _ _- _ua _- -n _- _ .- _ _--

sislla_a2alY§es

Se motsvarande analyser på asfaltlösning.

4.2.3.2 gour_pgint

Om kylning sker med flytande kolsyra, kol- kwLSWüHS

syresnö eller kolsyreis bör man observera de

risker som beskrivits under "Brytpunkt enligt

Fraass", avsnitt 4.2.1.5.

4»2 4 êêâêlfssglêies

Asfaltemulsion är asfalt emulgerad i vatten

och således inte brandfarlig på samma sätt som

övriga bindemedel.

Vid emulsionens kokpunkt, som ligger nära RLü<FÖR

vattnets, kan emulsionen stänka och skumma EUÅNK

över, vilket man alltså skall vara observant

på vid upphettning av emulsion.

Asfaltemulsion skall så långt som möjligt DRMÄKÅP

hanteras i dragskåp eftersom den innehåller

emulgator, i regel en mindre mängd lösnings-

medel och ibland även andra kanske giftiga

tillsatser. Om emulsionen är katjonisk, vilket

i vägsammanhang är vanligast, är emulsionen

sur och emulgatorn ofta en organisk amin (se

avsnitt 2.1.2).

Destillation

Destillationsanalys skall utföras i dragskåp. DRMÄKÅP
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Då .destillationen drivs till 260OC och ut- SKVDDSHANDSKAR

rustningen isärtages vid denna temperatur

måste lämpliga skyddshandskar användas. Vid

Vägning (om detta sker utanför dragskåpet)

skall en kork sättas på behållaren så att la-

boranten ej i onödan utsätts för ångor.

Eftersom två öppna lågor används vid destilla-

tionen måste man tillse att lösningsmedel

eller annat brännbart material ej finns i

dragskåpet.

åiltsst

Silning bör helst utföras i dragskåp. Används

sköljvätska som innehåller kemikalier skall

laboranten känna till dessa substansers egen-

skaper och.hur de skall hanteras.

Eiskgsitet

Om använd apparatur (oftast standard- eller

rotationsviskosimeter) handhas på ett riktigt

sätt torde inte några säkerhetsrisker före-

ligga.

Om provet silas före analys bör detta utföras

i dragskåp.

åtsnmjêll

Analysen skall utföras i dragskåp och stenma-

terialet behandlas så att minsta möjliga

mängd damm frigörs.

Kontrollera regelbundet att elkablar och

skyddshöljen till omrörar- och frammatnings-
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motorer är intakta.

Qnéersêkaiagjz âeâtillagienâåzerssoâ

För analyser på återstod, se motsvarande ana-

lyser på asfalt, avsnitt 4.2.1,

TI MEDDELANDE 218
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5 ARBETE MED BELÄGGNING OCH MASSA

5.1 Provberedning

5 1 1 åågêiag_§2_ä§lê992299§2292

Vid sågning av borrkärnor och balkar av bitu- FEEäMMIG

minös beläggning skall personlig skyddsutrust-

ning som ansiktsskärm eller skyddsglasögon av

splitterfritt material, skyddshandskar, plast-

förkläde och hörselskydd användas. Det är av

yttersta vikt att den person som använder så-

gen är väl förtrogen med den och vet hur den

skall handhas. Tydliga instruktioner skall TWHJGA
f. H 1 a .d o ch d a .n t k_ INSTRUKTIONER
in as ans agn Vl sagen o ess i s ru VHDSÅGHV

tioner skall naturligtvis följas.

Laboranten får under inga omständigheter FASHWWNNNMB-

själv hålla i provstycket vid sågningen. ANmüMüNG

Detta skall i stället med lämplig anordning

vara effektivt fastspänt vid sågbordet.

Stor halkrisk föreligger vid sågning på grund fMlKRH%(

av det vatten som stänker omkring. Det är

därför ur säkerhetssynvinkel mycket väsent-

ligt att man noggrannt rengör sågen och städar

upp i dess omgivning efter varje arbetspass.

Något slag av gummimatta, som lätt kan tas

bort vid rengöring av golvet, rekommenderas

som halkskydd vid sågen.

Vid sågning bör en person, förutom den som TWÅPEMEWER

sågar närvara p g a de stora risker som före-

ligger vid detta arbetsmoment.

VTI MEDDELANDE 218



40

5e1»2 Eeééelaiag_êy_mê§§§

För att kunna neddelas måste flertalet mas- SKWXBñMMBKMZ

sor uppvärmas. Laboranten måste därför använda

lämpliga skyddshandskar och långärmad bomulls-

rock för att undvika brännskador (se 2.6)°

För att underlätta neddelning av vägmarke- . VMäMRKE-
RINGSMASSA

 

ringsmassa brukar denna först placeras i en

 

frysbox. Även här krävs lämpliga handskar men

nu till skydd mot kylan. Vid neddelningen an-

vänds hammare eller slägga. För att minska

risken för skador av splitter skall vid ned-

delning provet vara täckt med en duk. Dess_

utom skall skyddsglasögon bäras.

5a? 3 ålê2§22a9_êy_m§§§ê

Vid tillverkning av massa i laboratorieblane SHMMBUT-

dare blandas i regel varmt stenmaterialmed. IuBTNUM;

varmt bindemedel. Temperaturen är härvid ofta

långt över 1OOOC varför försiktighet måste

iakttas så att brännskador undviks. Lämpliga

skyddshandskar, bomullsrockar med nedrullade

ärmar och skyddsglasögon skall alltid bäras.

Ångor från bindemedlet (särskilt om detta är

tjära eller asfaltlösning) skall naturligtvis

ej inandas i onödan. En huv med utsug över

blandaren rekommenderas.

Om massans temperatur under blandning uppe- BRANDRISK

hålls med gasolbrännare bör man vara särskilt

aktsam. Nöddusch och brandfilt skall finnas i

anslutning till blandaren. Om bindemedlet är

asfaltlösning får inte gasolbrännare användas.
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Stenmaterialet skall hanteras så att det dam- tMMM

mar så lite som möjligt. Försök att minimera

fallhöjden vid överföring av stenmaterial till

blandartråg.

Blandaren skall absolut stOppas om materia- ENUPRA
.. . a a BLANDAREN!

let behover skrapas ned 1 traget fran dess

vägg eller från avstrykaren. Strömbrytaren

skall sitta lätt tillgänglig.

5.1 4 la§2§§92229-§2_9§92§§999§§

För packning av massa tillverkad i laborato- lJUDLüMIRAT

rieblandare eller i asfaltverk används van- smm)

ligtvis en s k marshallfallhammare. Denna

apparat skall vara placerad i ett ljudisole-

rat skåp. Skåpsdörren får ej öppnas medan

apparaten är igång. Det har nämligen inträffat

tillbud då stampfoten följt med upp ur formen,

studsat på dess kant och slagit ut mot labo-

ranten. Kontrollera före varje försöksserie

att apparatens olika delar är centrerade i

förhållande till varandra.

Eftersom temperaturen hos massa, instamp- SKWN7MOT

ningsform, stampfot och bottenplatta är över LMRME

1OOOC behöver laboranten lämplig personlig ut-

rustning som skydd mot värme.

5 1-5 §22912§2229-§y_929252222

För bestämning av stämpelbelastningsvärde 7&%YOOOC

tillverkas provkuber av gjutasfalt och väg-

markeringsmassa genom uppgjutning i form. Vid

denna provberedning är temperaturen extra hög

(ungefär 180-2OOOC), varför det är mycket vik-
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tigt att laboranten väljer rätt personlig

skyddsutrustning (se 2.6). Använd t ex alltid

skyddsglasögon vid uppgjutning av provkuber.

Hanteringen bör ske i dragskåp.

5.2 Analyser

502-? ååaâsssêslêäsl:

Bestämning av bindemedelshalt genom extrak- EXHMXTUM!

tion med organiskt lösningsmedel är en mycket

vanlig analys i ett väglaboratorium.

Olika lösningsmedel används men de mest

frekventa är xylen, toluen, lacknafta och me-

tylenklorid.

För att kunna förebygga hälso- och olycks- BRMWWUSK

fallsrisker måste laboranten känna till egen-

skaper hos och verkningar av de lösningsmedel

som används vid laboratoriet. Många lösnings-

medel är mycket brandfarliga (se avsnitt 2.5),

dock ej s k halogenerade kolväten (t ex mety-

lenklorid). Xylen, som är det kanske vanli-

gaste lösningsmedlet på svenska väglaborato-

rier, har t ex en flampunkt på ca 230C. (Med

flampunkt menas den lägsta temperatur vid

vilken en vätska vid normalt lufttryck för-

ångas i sådan utsträckning att ångorna kan

antändas. För entydig definition av flampunk-

ten måste provningsmetoden anges); Brännbar-

hetsområdet (explosionsgränsen) för xylen är

1-7 volym-%. Detta betyder att en xylen-luft-

-blandning, som innehåller t ex 5 volym-%

xylen, kan antändas av en gnista från en
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elektrisk apparat eller från urladdning av

statisk elektricitet och orsaka en explosions-

artad brand.

Alla organiska lösningsmedel är ur hälsosyn- füLüNüSK

punkt farliga (se avsnitt 2.1.1). Alla rimliga

åtgärder skall därför vidtas för att minska

risken för lösningsmedelsexponering av labo-

ranten.

Extraktioner skall, liksom allt arbete med URMÃKÅP

lösningsmedel, ske i dragskåp.

Bortskaffandet av de sista lösningsmedelsres- TOWUUNG/H/

terna från stenmaterial skall ske i ett explo- STHMMTEUÅL

sionsskyddat värmeskåp utrustat med fläkt.

Värmeskåpet får inte öppnas förrän allt lös-

ningsmedel förångats. Var observant på vart

lösningsmedelsångorna tar vägen sedan de läm-

nat dragskåp eller värmeskåp! Vid otillräcklig

ventilation kan explosiva gasblandningar upp-

komma i t ex en fläktkanal.

Lösningsmedel får absolut ej hällas ut i det ALMMWNA/Hh
" .. o . LOPPSNÄTET?

allmanna avloppsnatet utan maste uppsamlas l NEJ,

lämpliga kärl eller speciella tankar kopplade

till avloppet.

Asfaltrester innehållande alifatiska och aro- IESTRWGTON

matiska kolväten kan brännas. Detta är dock ej

tillåtet om asfaltresterna innehåller haloge-

nerade kolväten, eftersom dessa vid upphett-

ning avger giftiga gaser. Sådant avfall skall

lämnas till en destruktionsfirma. På labora-

toriet måste man därför hålla isär avfall

innehållande halogenerade kolväten och avfall

innehållande övriga lösningsmedel.
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Någon form av återvinning av lösningsmedel är /UTRVHMHNG

av både miljö- och ekonomiska skäl rekommen-

dabelt.

Brandsläckare av kolsyre- eller pulvertyp, BRMRBLQRÄRE

brandfilt samt nöd- och ögondusch skall finnas OCHIXSCWMQ

i omedelbar närhet till den plats där brand-

farligt lösningsmedel hanteras.

Vid arbete med lösningsmedel skall laboranten FTRQMMIG
SKVDDSUT-

alltid använda lämplig personlig skyddsutrust" RugHUNG

ning (se avsnitt 2.6).

5-2 2 åkrzméssêifs:

Om en blandning av paraffin och elvax används BRANDRISK

vid skrymdensitetsbestämning kan överhettning

och självantändning av paraffinelvaxbland-

ningen inträffa. Upphettning av blandningen

kan ske t ex i ett oljebad. En kokplatta får

ej användas för detta ändamål. På grund av

brandrisken skall kolsyreu eller pulverw

släckare finnas i närheten av badet. Även ett

tättslutande lock eller en brandfilt kan fylla

en funktion i detta sammanhang. Försök inte

att släcka eldenmed vatten!

5 2-3 EQEQêEEêêEêåEêE

Om kompaktdensiteten bestäms med pyknometer DRMÄKÃP

och organiskt lösningsmedel skall arbetet ut-

föras i dragskåp.

För att lättare kunna lösa upp bindemedlet och

driva ut luften ur massaprovet uppvärms detta
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till 800C. Värmeskåpet bör vara placerat i

direkt anslutning till dragskåpet eller,

helst, i dragskâpet.

Innan pyknometern med provet flyttas från Sgwn>Mør

drvêg'skâpet t i ll] 'tempereringsbadet påsätte s 'ägågf'vgs'

locket och eventuellt spill på utsidan av

pyknometern avtorkas noggrannt. En huv med

utsug över tempereringsbadet rekommenderas.

övriga säkerhetsaspekter på arbete med lös-

ningsmedel, se avsnitt 5.2.1 och 2.1.1.

Om kompaktdensiteten bestäms med pyknometer bMKMMf

och vatten måste undertryck användas. Den ut-

rustning som används måste vara absolut intakt

och tåla avsedd behandling. Hastiga tryckför-

ändringar får inte förekomma. Vid arbete där

över- eller undertryck förekommer skall labo-

ranten vara placerad bakom en skyddsskärm av

splitterfritt material, bära tjocka skydds-

handskar och skyddsglasögon.

5 2-4 äfêäilizszêezszaiag

I ett väglaboratorium studeras ofta olika be- (HBIUÄHNG

läggningstypers stabilitetsegenskaper. Vanliga

undersökningar i detta sammanhang är bestäm-

ning av marshallstabilitet och -flytvärde samt

stämpelbelastningsvärde. För dessa undersök-

ningar erfordras speciell provtryckningsut-

rustning. För att olycksfall skall kunna und-

vikas är det en självklarhet att den laborant

som utför provtryckningen är väl insatt i den

aktuella apparatens funktion och hur den skall

handhas.
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5-2 5 åts:zieaias-ê2-§iess9sésl

Vid återvinning av bindemedel ur massa används AMUVLEWQDRTD

normalt metylenklorid och i relativt stor

mängd. Eftersom metylenklorid är ett lättflykw

tigt lösningsmedel (kokpunkten är så låg som

4OOC) skall återvinningen utföras i dragskåp.

Vid utdrivning av den sista lösningsmedels- VAMMW

resten används vakuum och alla använda glas-

kärl måste därför vara helt intakta och tåla

avsett undertryck. Dragskåpsluckan skall vara

neddragen som skyddsskärm framför laboranten.

5-206 åsssisllê_êeêlz§s§

Andra analyser på beläggning och massa än de RÅDHMKTN/

som ovan beskrivits kan förekomma på ett väg- SURÅUUNG

laboratorium. För bestämning av skrymdensitet

eller bindemedelshalt finns t ex apparatur ba-

serad på mätning av radioaktiv strålning kom-

mersiellt tillgängliga Personal som utför

dessa analyser skall ha ändamålsenlig utbild-

ning inom strålskyddsområdet.
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6 UTBILDNING I "FÖRSTA HJÄLPEN"

Även om stora ansträngningar görs för att före-

bygga risker för olycksfall vid laboratoriear-

bete kan dessa ej helt elimineras. Den som ar-

betar på ett laboratorium måste därför vara be-

redd på att en olycka kan inträffa och vid ett

sådant tillfälle veta hur han/hon skall agera.

Ett snabbt och korrekt ingripande kan rädda

liv.

Regelbunden "praktisk" utbildning i olycksfalls-

 

beredskap (omhändertagande av skadad är en för-

 

)

utsattning för att laboranten skall kunna handla

på ett riktigt sätt när en olycka inträffat.

Förslagsvis en gång per år bör personal, som mer

eller mindre regelbundet arbetar på laboratoriet

få utbildning i "första hjälpen" vid t ex

1) sårskador,

2) blödningar,

3) brännskador,

4) hud- och ögonskador,

5) skador orsakade av elektrisk ström,

6) förgiftningar och

7) chocktillstånd.

Hur utbildningen i detalj skall utformas be-

stäms i respektive laboratorium av arbetsgi-

vare och arbetstagare gemensamt. Här skall

endast ytterligare en gång betonas det Väsent-

liga i att utbildningen ges med regelbundna

intervall och att den får en "praktisk" inrikt-

ning.
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7 LITTERATUR

Arbetarskyddsnämnden

 

Bättre arbetsmiljö:

a) Grundkurs

b) Kemiska hälsorisker

Beställes genom Brevskolan, 126 12

Tel 08/744 25 00.

Arbetarskyddsstyrelsen

 

a) Anvisning nr 45

STOCKHOLM.

Personlig skyddsutrustning

" " 45:0 Allmänna anvisningar

" " 45:2 Hörselskydd

" " 45:3 Ögonskydd

" " 45:4 Andningsskydd

" " 45:5 Användning av andningsskydd

" " 45:6 Fota och benskydd

b) " " 79 Laboratorieanvisning

c) " " 100 Hygieniska gränsvärden

d) " " 122 Laboratoriecentrifuger

e) " " 124 Organiska lösningsmedel

f) " " 127 Epoxiprodukter (med ända

ringar i AFS 1979:7)

g) Meddelande 70:6. Andningsskydd.
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h) ADI 74. Buller och bullerbekämpning. I denna

skrift finns anvisning nr 110 "Buller i ar-

betslivet" och Svensk standard nr SEN 590111

"Bedömning av risk för hörselskada vid bul-

lerexponering.

i) ADI 100. Arbetarskyddsstyrelsens trycksaks-

katalog.

j) Tidningen Arbetarskydd, 10 nr per år.

Meddelanden, ADI-material samt tidningen Arbe-

tarskydd erhålles utan kostnad från Arbetar-

skyddsstyrelsen. Styrelsens adress är 171 84

SOLNA och tel 08/730 90 00.

Anvisningarna beställes från Liber Förlag,

162 89 VÄLLINGBY, tel 08/89 01 20.

7.3 Föreningen för arbetarskydd

a) Gullberg H, Rundqvist K-I och Harland H:

Arbetsmiljölagen, 1978.

b) Sammanställning över hudrengöringsmedel,

1978. Arbetarskyddsstyrelsens meddelande

nr 71:10 finns med i denna skrift.

c) Sammanställning över personlig skyddsut-

rustning som godkänts av Arbetarskydds-

styrelsen, 1978.

Samtliga skrifter kan beställas hos Föreningen

för arbetarskydd, Kungsholms Hamnplan 3,

112 20 STOCKHOLM, tel 08/54 14 30.
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Boken "Arbetsmiljölagen" kan även beställas

från Liber Förlag, 162 89 VÄLLINGBY,

tel 08/89 01 20.

7.4 Läkemedelsindustriföreningen

 

Skyddsföreskrifter- 1973 års andra reviderade

och utökade upplaga. Beställes från Läkemedels-

industriföreningen, Box 1319, 111 83 STOCKHOLM.

7.5 Statens planverk

 

Arbetsmiljö, information om bestämmelser för

arbetslokaler/personalrum och samråd, 99 s,

1979.

Skriften kan rekvireras gratis från Statens

planverk, Fack, 104 22 STOCKHOLM.

7.6 Svenska arbetsgivarföreningen

 

Skyddshandbok, 1976. Beställes genom Närings-

livets Förlagsdistribution. 161 20 BROMMA 20.

7.7 Svenska Brandförsvarsföreningen

a) Bergström G och Person G: Brandfarliga

kemikalier, 104 s, 1976.
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b) Brandkunskap för alla, 20 s, 1975.

c) 10 punkter om industribrandförsvar, 28 s,

1978.

Skrifterna beställes från Brandförsvarsföre-

ningens Service AB, Förlaget, KungSholms Hamn-

plan 3, 112 20 STOCKHOLM, tel 08/52 08 40

eller 08/53 59 50.

7.8 Svenska Elverksföreningen

 

Åtgärder vid olycksfall genom elektrisk ström,

16 s, 1976. Beställes genom Svenska Elverks-

föreningens Service AB, Box 6405, 113 82 STOCK-

HOLM, tel 08/22 58 90.

7.9 Övrigt

a) Fristedt Bengt: Yrkesmedicin. Utges av Stu-

dentlitteratur, box 1719, 221 01 LUND.

b) Hemmel Günther: Handbuch der gefährlichen

Güter 414 Merkblatt, 1974. (Springer-Verlag,

Berlin - Heidelberg - New York)

c) Kühn R och Birett K: Merkblätter Gefähr-

liche Arbeitsstoffe, 1979. (Verlag Moderne

Industrie, München)

d) Muir G D: Hazards in the chemical labora-

tory, 473 s. Second Edition, 1977. (The

Chemical Society, London)
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Sax Irving N: Banderous Properties of Indust-

1118 s. Fifth Edition, 1979.

(Van Nostrand Reinhold Company)

rial Materials,

Steere Norman V: CRC Handbook of Laboraø

854 s. 1978.

(CRC Press inc., 2255 Palm Beach Lakes

Blvd, WEST PALM BEACH. Florida 33409,

tory Safety, Second Edition,

USA)

Böckerna b och c har lösbladssystem.

Böckerna kan i regel köpas genom bokhandeln.
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