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HADTÁPTECHNIKA 

A daruk biztonságtechnikája és munkavédelmi előírásai 

K ö v e s di S á n d o r mk. őrnagy 

Nehéz tárgyak emelésére és egyidejű, aránylag rövid távolságra való szállt
tására az ipar minden területén szükség van. Ezt a feladatot látják el a külön
böző kialakítású daruk. 

A daruüzemben előforduló balesetek a következő főbb forrásokra vezet-
hetők vissza: 

valamelyik szerkezeti elem szilárdságtanilag helytelen méretezésére, 

a daruknak a darun vagy annak közelében tartózkodókra veszélyt jelentő 
konstrukciós kialakítására vagy telepítésére, 
a daru karbantartásának elhanyagolására, 

a daruval dolgozó személyzet által elkövetett valamilyen szabálytalanságra. 

Ennek a cikknek szilárdságtani méretezés ismertetése nem feladata, 
ugyanakkor a balesetokozó tényezőkre vonatkozó rendszabályok igényét sem elé
gíti ki. Ezért itt csak a konstrukciós kialakítással és telepítéssel kapcsolatos fon
tosabb biztonságtechnikai kérdéseket, és az üzemvitellel kapcsolatos legfonto
sabb teendőket fogjuk taglalni. Célunk e cikkel az, hogy a jelenleg folyó gépe
sítéshez megfelelő gondolatokat adjunk és a meglevők, biztonságtechnikai 
szempontból való átalakítását elősegítsük. 

A darukkal kapcsolatos óvórendszabályokat, szabványelőírásokat és iro
dalmat külön soroljuk fel. 

A legfontosabbak ezek közül 
az Emelőgépek Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendszabálya, az 

Építőipari Emelőgépek Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendszabálya, és aZ 
MSZ 48)0 számú Emelőgépek villamos berendezése, létesítése (biztonsági stb.) 
előírások. 

Minden esetben ahol az óvórendszabály és valamely szabvány nincs össz
hangban, ott mindig az óvórendszabály előírásait kell mértéktartónak elfogadni, 
kivéve, ha a szabvány előírásai biztonságtechnikai szempontból szigorúbbak. 
Ezzel egyúttal ki is zárjuk a régóta folyó vitát, amely a biztonság rovására 
folyt. 

Mindjárt az elején ki kell jelenteni, hogy ez az anyag nem pótolja a vonat
kozó szabványokat és előírásokat. 
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Először azokkal a konstrukciós, telepítési és üzemvileti kérdésekkel fog
lalkozunk, amelyek bármely típusú darunál előadódhatoak. 

Az emelő- és szállítógépek megnevezését és csoportba sorolását az MSZ 
6701 számú szabvány rögzíti. Ez a szabvány összesen 54 féle darut sorol fel. 
A mi szempontunkból azonban ilyen részletes bontásra nincs szükség. Ezért az 
egyes darutípusokat 4 főcsoportba sorolva fogjuk vizsgálni: 

a) Magas pályán mozgó általános célú daruk. 
b) Magas pályán mozgó különleges daruk. 
c) Terepszinti kötött pályán mozgó daruk. 
d) Terepszinten szabadon mozgó daruk. 

1.. A daruk szerkezeti részeinek biztonságtechnikája 

A daruk szerkezeti részei három fő csoportba oszthatók: 

2. 1 gépészeti elemek, 
2.2 acélszerkezeti részek, 
2.3 villamos berendezés. 

2. 1 Gépészeti elemek 

A gépi berendezés vizsgálatát a felemelendő tehernek a daruval való kap
csolatánál: a kötöző eszközöknél, függesztéseknél kezdjük. 

A kötöző eszközöket és függesztéseket - sajnos - igen gyakran nem nagy 
fontosságú segédeszközöknek tekintik, pedig a balesetek jelentős része éppen a 
kötöző eszköz elhanyagolt állapotából, vagy a függes2Jték nem helyes megválasz
tásából, kialakításából, vagy alkalmazási módjából ered. 

Régebben a legkedveltebb kötözőeszköz a szemeslánc volt. Ennek haszná
lata azonban számos veszéllyel jár, legfőképpen azzal, hogy a lánc hirtelenül 
szakad. A láncnak mint kötözöelemnek használata ezért az újabb előírások 
szerint gépi hajtású emelőműveknél tilos, kivéve a melegüzemi emelőberende
zéseket, ahol a nagy sugárzó meleg miatt kender- vagy sodronykötél nem alkal
mazhtó. 

A kenderkötél elterjedtségét annak köszönheti, hogy könnyű és puha. Ezzel 
szemben éles, sorjás sarkokra ráfeszítve, vagy kötözés közben azon áthúzva 
igen könnyen megsérül. lgy az alkalmazásánál mindig fokozott gondossággal kell 
eljárni. 

Sodronykötelet kötözéskor csomózni tilos! Vagy végtelenített kötözőkötelct 
kell használni, vagy mindkét végén kötélszívre ráfontat. Az előírások szerint 
tehát kötözéskor a kötélnek szorítóhevederekkel, szorítóbékákkal való végtele
nítése sem megengedett, csak kivételes esetben. 

A teher kötözése általában legalább két-, de gyakran ennél több kötélág 
segítségével történik. Nem szabad megfeledkezni azonban két veszélyről. 

A kötöző kötélágakban ébredő erők számtani összege mindig nagyobb a 
felemelt teher súlyánál, a többlet igénybevétel nagysága a kötélágaknak a füg
gőlegestől számított szögétől függ. Az erő növekedését 15°-os eltérésnél már 
figyelembe kell venni, 45°-osnál nagyobb eltérés nem engedhető meg. Ezért 
minden függesztőkötélen el nem távolítható módon fel kell tüntetni az egy 
kötélágra számított teherbírást. A viszonyok alakulását az 1. ábra szemlélteti. 

178 



A daru horgát közvetlenül a körülkötözött vagy körülpántoit áru pántjába 
akasztani tilos, mert a pánt az ebből eredő igen nagy igénybevételre nincs mé
retezve. 

A másik veszély az, hogy több kötélágas felfüggesztés esetén a terhelö erő
nek az egyes kötélágak közti egyenletes megoszlása önmagában nem biztosított. 
(2. ábra.) 

Két kötélágas felfüggesztésnél a kötöző a kötélágak állásából a terhelő erő 
elosztására még jól tud következtetni, háromágas felfüggesztésnél jó közelítés
sel. Ennél több kötélágas felfüggesztést csak akkor alkalmazzunk, ha a felfüg
gesztés módja biztosítja az erők egyenletes elosztását (például: végtelenített 
kötözőkötélből alakított négyágú függesztés esetében) (3. ábra), vagy a felfüg
gesztett teher rugalmassága (például: lemezcsík emelése négypapucsos függesz
tékkel) (4. ábra). De minden esetben igen nagy szerepe van a kötözést végző 
dolgozó szakértelménekl 

Ügyelni kell a kötözés során arra is, nehogy a kötzőelem megsérüljön. A 
leggyakoribb hiba a kötél éles, vagy legalábbis igen kis lekerekítési sugarú sa
rokra való ráhajtása. Ha ilyen esetben szálszakadás rögtön nem is következik 
be, akkor is maradó alakváltozást szenved a kötél, ami a későbbi üzem bizton
ságát veszélyezteti. Ennek megelőzésére ilyen célra készített sarokvédőket kell 
használni vagy, ha ilyenek nem ál1nak rendelkezésre, fabetétekkel kell a kötelet 
megvédeni. 

A másik szintén gyakori hiba, ha a kötélben a vele való munka során 
keletkező hurkot nem „kiforgatják", hanem „kihúzzák". 

Az ezáltal - eredeti gyártási állapotához képest - megcsavart kötélben az 
elemi szálak meglazulnak és a kötél teherbírása csökken ami a biztonság rová
sára megy. 

Olyan helyeken, ahol rendszeresen ke11 egyforma, vagy hasonló anyagokat 
szállítani, a munka megkönnyítésére különleges felfüggesztéseket, gyorsmegfogó
kat, emelőedényeket célszerű használni. 

Legegyszerűbb esetben ezek kötöző kötél végére állandóan felerősített akasz
tó-horgok, papucsok, említett saruk, szorítókengyelek. Az így kialakított függesz
tékeknél az előzőekben melített szabályra kell gondolni, hogy kettőnél több 
kötélágas felfüggesztés esetén az erő egyenletes megoszlása már nem mindig 
biztosított. A szorosan vett függesztő elemnél pedig arra -kell ügyelni, hogy a 
teher önsúlya, illetve az emelő erő, a függesztőelemet a teherre rászorítani igye~ 
kezzen (5. ábra). Természetesen a függesztőelem helyes kialakítása me11ett itt 
is döntő szerepe van a helyes alkalmazásnak, a kötöző szakértelmének és gon
dosságának. Hasonló probléma a - legtöbbnyire szorítással működő - gyors
megfogóknál is. 

A munka könnyítését és egyben a dolgozók biztonságát is szolgálják az 
egyébként nehezen kötözhető termék felvételére szolgáló emelő-patkolók, -ger~n
dák, -edények, -zsámolyok. Itt kell azonban felhívni a fegyelmet, hogy a daruk 
teherbírása mindig függeszték nélkül értendő! Ezért minden függesztéken el 
nem távolítható módon fel kell tüntetni a függeszték saját súlyát is: a függesz
ték súlya és a felemelni szándékolt teher együttes súlya keJl, hogy a daru 
tcherbírásán belül maradjon. 

Különleges teher megfogó eszköz az emelőmágnes. Az emelőmágnes 
emelőképessége ugyanis igen nagy mértékben függ a felemelni kívánt anyag 
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nagyságától, alakjától. Az arányok érzékelésére pl. olyan cmelőmágnes, amely 
képes egy 10 tonnás acéltömböt felemelni, acélforgácsból csak néhány száz 
kilogrammot képes felvenni. Megfordítva ez azt a veszélyt rejti magában, hogy 
rendszeresen kisebb vas- vagy acéldarabok emelőmágnessel való szállítására 
készült daru nagy mértékben túlterhelődik, ha nagy méretű tömb kerül a mág
nes alá. 

A teher felvevő eszközök között meg kell még említeni az ömlesztett 
anyagok (szén, kavics, érc stb.) rakodására szolgáló markolókat. A markolók 
lehetnek egy vagy két kötélműködtetésűek, amikor is a markoló a daru szerves 
részének tekintendő, és lehetnek saját motoros működtetésűek, amikor is a 
markolót - egyébként horogüzcmű - daru horgába akasztják, esetenként. Mind
két esetre vonatkozik az az előbbi figyelmeztetés, hogy a teherfelvevő eszköz 
plusz a teher súlyának együttes értéke a daru teherbírásán belül maradjon. 
A markolókon is célszerű mind a markoló önsúlyát, mind a markolófelek ál
tal befogadható anyagmennyiség térfogatát feltüntetni. 

A következő elem a horogszerkezet, részei: maga a horog, a horoghíd, a 
kötélkorongok és az ezeket az elemeket összekötő és burkoló lemez-váz. 

A horog a darunak biztonságtechnikai szempontból talán legkényesebb 
eleme: anyagát, alakját országos szabvány rögzíti. Új horgot mindig meg kell 
vizsgálni, nincs-e rajta gyártásból eredő olyan éles sarkú bemetszés, felületi 
hiba, amely repedés kiindulópontja lehet és az üzemeltetés során is rendszere
sen figyelni kell, nem keletkezett-e rajta repedés, nem szenvedett-e alakválto
zást vagy nagyobb mérvű kopást. Ez esetben azonnal ki kell cserélni. 

A horgot úgy építik a horogszerkezetbe, hogy szára mindig csak tiszta 
húzóigénybevételt kapjon és minden irányban szabadon elforoghasson. Függő
leges tengely körüli forgását talpcsapágy biztosítja, amellyel a horoghídra tá
maszkodik, a horoghid szabadon foroghasson saját tengelye körül, végül a 
horoghídnak saját tengelyére merőleges tengely körül elforgathatóságát az emelő
kötél vezetésébe iktatott kiegyenlítőszcrkezet (régebben kiegyenlítő himba, ma 
szinte kizárólagosan kiegycnlitő korong) teszi lehetővé. 

Ha ezt az üzem módja feltétlenül megköveteli, megengedett a horog füg
gőleges tengely körüli forgásának megakadályozása, de az elforgást gátló szer
kezetnek oldhatónak kell lennie. 

Ha a daru rendszeresen valamilyen a horgon maradó függesztékkel dolgo
zik, vagy előfordulhat a függesztőkötél lazulása, és így kiakadása a horogból, 
akkor a horgot a függesztőelem kiakadását megakadályozó szerkezettel kell 
ellátni (6. ábra). 

Nyomatékosan fel kell hívni a figyelmet, hogy a kovácsolt daruhorgot ja
vítás, vagy bármilyen más célból hegeszteni nem szabad, tehát pl. a kiakadás 
gátló szerkezetet is vagy a horogra rákovácsolt csap vagy szem segítségével 
lehet felerősíteni, esetleg alkalmazható valamilyen szorítógyűrűs megoldás. 

A horog rendszerint horoganyával támaszkodik a talpcsapágyra. A horog
anyát kellő módon biztosítani kell lecsavarodás ellen. Leggyakoribb és jól bevált 
megoldás a horoganyának éklemezzel való biztosítása. A horogszárra vágott 
menet megválasztásával is az élessarkú bemetszés elkerülése a fontos szempont, 
legcélszerűbb az aránylag nagy sugárral lekerekített tövű zsinórmenet. 

A horogszerkezetbe épített - de a daru más helyén is működő - kötél
korongoknak a következő követelményeket kell kielégíteni. 
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A korongnak az emelő-sodronykötéllel érintkező része, a korong hornya, 
símára munkált legyen, hogy ne tegye tönkre idő előtt a kötelet. Használat 
közben megsérült, csorba korongokat a lehető legrövidebb időn belül ép ko
rongra ki kell cserélni. Gondosan be kell tartani a vonatkozó országos szab
ványban lefektetett horonyméreteket: a szükségesnél, de még inkább az előírt
nál szűkebb horony a kötél élettartamát kedvezőtlenül befolyásolja. 

Döntő fontosságú, de - ezt sajnos be kell vallani - ezidáig biztonság
technikailag teljesen kifogástalanul meg nem oldott feladat annak biztosítása, 
hogy az emelő sodronykötél a terelőkorongok hornyából a kötél - esetleges 
meglazulásakor, vagy bármely más okból - ki ne ugorhasson és a szerkezeti 
elemek közé be nem szoroulhasson, mert ez már sokszor vezetett súlyos bal
esetre. Igaz, hogy a gyakorlatban a korongokat burkolják, és a burkolatot szo
rosan a korong koszorújához simulóan készítik. De ez még technológiailag nem 
a legjobb megoldás. 

A sodronykötél anyagáról, méretezéséről, a kötélszerkezct megválasztásáról 
szintén szabványok intézkednek. Ezekből a következő főbb, általános szempon
tokat emeljük ki. 

A sodronykötél - elemi szálakból áll, amelyeket először pászmákká, majd 
több ·pászmát kötéllé fonnak össze, mégpedig egy középső betétnek „lélek'\-nek 
nevezett pászma köré. A kötélre jellemző az elemi szálak mérete és anyaga, n 
elemi szálak és a pászmák sodrási módja, a lélek anyaga. 

Az elemi szálak átmérője és anyaga egy kötélen belül általában egyforma, 
de készülnek különböző átmérőjű (sőt anyagú) szálakból is kötelek, legfonto
~.abbak ezek közül az ún. Sealeszerkezetűek. 

A sodrás módját tekintve a pászmák és a kötél sodrása történhet egyforma 
értelemben (jobb-jobb ill. bal-bal sodráshossz sodrás) vagy ellenkező értelem
ben (jobb-bal, ill. bal-jobb sodrás = keresztes sodrás), az egyes rétegekben 
lehet vagy a sodrás emelkedési magassága, vagy emelkedési szöge azonos, 
végül a kötél készülhet közvetlenül „egyenes" huzalokból, vagy a sodratbeli 
elhelyezkedésüknek megfelelően elöformált huzalokból. 

A tapasztalat szerint a kötél élettartamám előnyösen hat, ha az egyes hu
zalok szilárdságának szórása minél kisebb. Ezért a vonatkozó szabvány ezt a 
szórást szűk határok közé szorítja, és a törekvés a tűrés további szigorítása. 

A hosszsodrású kötelek hajlékonyabbak, használatukat mégis kerülik a 
daruüzemben, mert vetődésre, hurokképződésre és forgásra hajlamosak. A daru
üzemben általában keresztsodrású kötelet kell használni, amelynél ezek a kelle
metlen tulajdonságok kevésbé jelentkeznek. 

Az egyforma menetemelkedéssel sodort kötelekben az egyes rétegek huza
lai keresztezik egymást. A keresztezési helyeken a huzalok pontszerűen érint
keznek egymással, és így a terelőelemre ráhajtott és megfeszült kötélben igen 
nagy helyi igénybevételek lépnek fel, ami a huzalok „törését" vonja maga után. 
Az egyforma menetemelkedési szöggel készített kötetekben huzalkereszteződés 
nincs, a huzalok teljes hosszukban felfekszenek egymáson, az előbbi nagy helyi 
igénybevételek nem lépnek fel, ezért az ilyen kötelék élettartama nagyobb. Még 
tovább növekszik a kötél élettartama, ha a pászmák külső rétegevastagabb hu
zalból készül és így kopásállóbb. Ezek a különböző vastagságú huzalokbó!, 
egyforma menetemelkedési szöggel készített kötelek a Scala-szerkezetű kötelek. 
Hátrányuk viszont, hogy a terhelés nem oszlik el egyenletesen az egyes huzal-
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rétegek között. Ezért egyelőre szinte kizárólagosan az egyforma huzalokból 
egyforma menetemelkedéssel készített keresztfonású kötelek használatosak, a 
Seale-szerkezetnek a daruüzembe való bevezetése kísérleti stádiumban van. 

Hasonlóan nem alakult ki még egységes álláspont az előformált kötelek 
alkalmazásával kapcsolatban. Ezeknek az üzemvitel szempontjából előnyük, 
hogy szereléskor az el vágott kötél nem ugrik szét, nem forognak, nem vetődnc:k. 
Az a jó tulajdonságuk azonban, hogy az előformált huzalok nem ugranak szét 
egyúttal veszélyt is jelent üzemeltetéskor: a nem előformált huzalokból készült 
köteléknél a huzalok törése rögtön jelentkezik a kötél „szálkásásodásában", 
míg az előformált huzalokból készült köteleknél a törött huzalok a helyükön 
maradnak, a kötél tönkremenetelét nehezebb figyelemmel kísérni. Ezért az elő
formált huzalokból készült köteleket sűrűbben és nagyobb gonddal kell vizs
gálni, mint a közönséges köteleket, és aránylag kisebb számú huzaltörés észle
lése után le kell őket cserélni. Ugyanez áll, de kisebb mértékben a hosszúsod
rású kötelekre is a keresztsodrásúakkal szemben. 

A kötélcsere szükségességének megállapítása az MSZ 9675 számú orszá
gos szabvány 6. táblázatának alapján történik, amelyet biztonságtechnikai szem
pontból elsőrendű fontosságára való tekintettel itt is közlünk. Ha a kötél bár
mely helyén a látható huzaltörések száma meghaladja a táblázatban közölt ér
téket, a kötelet azonnal ki kell cserélni. 

Kötélcserét szükségessé tevő eltört huzalok száma 

A látható huzaltörések száma 
Ha a kötél összes keresztsodrás hosszsodrás 
huzalainak száma 6 d 30 d 6 d JO d 

hosszúságú darabon 

114 8 16 l 6 

15 2 18 36 6 12 

222 30 60 10 20 

296 40 80 12 24 

A kötél teteje, ,,lelke" általában jó minőségű és kenőanyaggal bőven átita
tott kenderkötél. Előírható acélbetétes kötél is, ezt azonban csak indokolt 
esetben - pl.: nagy hőhatásnak kitett helyen - alkalmazzuk. 

Befolyásolja még a kötél élettartamát a kötél vezetése. Minél több és mi
nél kisebb átmérőjű terelőelemen vezetődik át a kötél, annál rövidebb az élet
tartama. Ezért szabvány rögzíti az adott átmérőjű kötélhez alkalmazható legki
sebb terelőelem (dob, terelőkorong, kiegyenlítőkorong). A terelőelem és a kötél 
átmérőjének, viszonyának legkisebb megengedhető viszonya az MSZ 9675 számú 
szabvány 4. táblázata szerint az ott felsorolt kötélfajtákra kézidaruk esetén 
kötéldobnál q, kötélkorongnál 16, kiegyenlítő kötélkorongnál 14, általános ren
deltetésű gépi üzemű darunál 20, 22, ill. 1 5, különlegesen nehéz körülmények 
között pedig ezek az értékek 28, 30, ill. 20-ig nőhetnek. 

Kerülni kell a kötél ellenkező irányú hajlítását okozó kötélvezetést, mert 
ez is csökkenti az élettartamot. Külön fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a 
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kötél legjobban igénybe vett helye - az általános hiedelemmel szemben - a 
kiegyenlítőkorongra való felfutás helye, mert - a kis kiegyenlítő mozgások kö
vetkeztében - itt állandóan ugyanaz a kötélszakasz szenved aránylag kis su
gárra való sűrű hajlítgatást. Ezért a kiegyenlítőkorongot úgy kell elhelyezni, 
hogy a korong magán és annak közvetlen környezetében.a kötél vizsgálat cél
jára könnyen hozzáférhető legyen. 

Koptató és így élettartamrövidítő hatással van a kötélre, és még a kötél 
kiugrásának veszélyét is növeli, ha a kötél nem a terelőkorong síkjában fut. A 
szabvány a megengedhető eltérési szögét 4°-ra korlátozza. A dobra tekeredő 
kötélág vándorlása közben az eltérési szög változik, ezért mind a horogszerke
zet alsó, mind annak felső állásában meg kell vizsgálni az eltérés tényleges 
szögét. 

Ugyanebből a szempontból a kiegyenlítőkorongot lehetőleg úgy kell felfüg
geszteni, hogy saját síkjára merőlegesen ki tudjon lendülni, azaz a kötél len
géseit követni tudja. 

Az emelőkötél tárolása a kötéldobon történik. Altalános követelmény, hogy 
a kötéldobon az emeléshez szükséges teljes kötélmennyiség egy rétegben elfér
jen és a kötél szabályszerű rendeződését és jobb felfekvését a dobon szabványos 
méretű kötél-horony biztosítása. Ahol - kivételesen - ez nem valósítható meg, 
és elkerülhetetlen a több kötélréteg, ott a rétegek szabályszerű rendezését külön 
kötélsorolóval kell biztosítani. Ez esetben a dob hornyolása elmarad. 

Biztosítani kell, hogy a kötél még aránylag rendkívüli esetben se tudjon 
a dobról leugrani. Ezért a kötéldob mindkét végét peremmel kell ellátni, 
amelynek magassága általános esetben legalább a kötélmérő 2,5-szerese legyen, 
több kötélréteg estén a legkülső réteg burkoló körénél 1,2-szeres kötélátmérövel 
legyen magasabb. 

Rögzíti a szabvány, hogy a horogszerkezet- legalsó állásában is le
galább két kötélmenetnek kell a dobon maradnia, és a kötélvégnek a dobon 
való megerősítése olyan legyen, hogy a dobon maradó menetek súrlódásának 
beszámításával a legnagyobb kötélerőt a szabványban előírt biztonsággal fel 
tudja venni. A kötélvégnek a dobhoz való rögzítése régebben általában az 
úgynevezett kötélvégrögzítö pálcával történt, az üzemben levő daruk jelentős 
része ezzel van felszerelve. Ez a rögzítési mód azonban az újabb biztonsági 
előírást általában nem elégíti ki, ezért alkalmazását ma már kerülik, sőt cél
szerű az ezzel felszerelt darukon az erőviszonyokat számítással ellenőrizni és 
szükség esetén a kötélvég rögzítés módját megváltoztatni. 

Legbiztosabb, de nagy kivitelezési ~ondosságot igénylő megoldás az ékkel 
való rögzítés, az újabb és általános elterjedő, egyszerűbb megoldás az MSZ 
9704 szerinti kötélvégrögzítés. A kötél végeit természetesen - akármilyen rög
zítési módot is alkalmaznak - lágy huzallal gondosan le kell kötni, hogy az 
elemi szálak szét ne bomoljanak. 

A horogról és a teheremelő sodronykötélről mindig bizonylatot kell kö
vetelni és azt gondosan megőrizni. Ezen túlmenően a horognak és a kötélnek 
a minőségi bizonylattal azonosíthatónak is kell lennie. A daruhorgoknál a vonat
kozó szabvány előírja az azonosításra alkalmas számok és jelek a horog testébe 
való beütését. Sodronykötélnél ilyen lehetőség nincs, célszerű ezért minden 
sodronykötélre kis fémtáblát erősíteni, amelyen - beütő számmal fel van tün
tetve a műbizonylat száma és a gyártómű neve vagy jele. 
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A gépi hajtású daruk emelőművét szinte kizárólagosan villamos motor hajt
ja. A motor és a kötéldob közé iktatott sebességcsökkentő a gépépítés általános 
szabályainak kell, hogy megfeleljen, de azzal a megszorítással, hogy a dob és 
a motor közt minden esetben fenn kell maradnia a határozott és biztos kapcso
latnak, ezért csak fogaskerék meghajatóművek alkalmazhatók, dörzshajtások, ék
szíjhajtás nem. Sebességváltómű esetén az átkapcsolás olyan tengelykapcsoló 
segítségével történjen, amelynek nincs „üres" állása, nem fordulhat elő, hogy 
gondatlanul teher alatt átkapcsolva az átkapcsolás közben a tehet megszalad. 
Ugyancsak nem szabad megcsúszó tengelykapcsolót alkalmazni. 

A daruk emelőművét minden esetben fel kell szerelni fékkel. A féknek a 
hajtóerő megszűnése estén önműködően működésbe kell lépnie, és a terhet 
mozgásában meg kell tudnia állítani, illetve azt biztonságosan meg kell tudnia 
tartani. 

Egyes téves nézetek eloszlatására le kell szögezni, hogy önzáró csigahajtás 
beiktatása fékszerkezet alkalmazásának szüksége alól nem mentesít! Minden 
emelőmíivet, legyen az kézi vagy gépi meghajtású, csigás- vagy bármilyen más 
hajtóműves erőátvitelű, automatiku_san müködő fékszerkezettel feltétlenül el kell 
látni! 

A fékek újabb gépi hajtású dmukon szinte kizárólagosan kétpofás szerke
zetűek, régebben inkább a szalagékek voltak elterjedve. Kézihajtású emelő
művekben pedig, különleges esetben gépi hajtásúakban is, a kúpos és lemeztár
csás fékek kerülnek alkalmazásra. 

A szalagfékek alkalmazása ma már kivételes, mert a kétpofás fék bizton
ságosabb (a szalagfék legnagyobb veszélye a szalag-szakadás) karbantartása 
könnyebb és az egymással szemben elhelyezett fékpofák nyomóereje, kiegyenlí
tődik, a féktárcsa tengelyét nem terheli hajlító erő. Az önműködő fékhatást 
súly, újabban egyre elterjedtebben rugóerő szolgáltatja, a fék lazítását fékmág
nes vagy elekrohidraulikus féklazító végzi. 

A féklazító és az emelőmű hajtómotorjának kapcsolója azonos legyen, vagy 
kényszerkapcsolatban levők legyenek. Ne fordulhasson elő a motor megindítása 
a fék lazítása nélkül, mert ez a motor károsodását eredményezi, de még ke
vésbé fordulhasson elő a fék lazítása a hajtóerő bekapcsolása nélkül, mert ez 
a teher szabad lefuttatását tenné lehetővé, ami tilos. 

Az emelőműnek biztosítania kell a teher egyenletes sebességgel való leenge
dését. Altalában ezt a villamos motor megfelelő kapcsolása lehetővé teszi. Ab
ban a kivételes esetben azonban, ha a berendezés lehetővé teszi a tehernek 
S.t'.abadon, motor nélkül való lefuttatását, külön centrifugális elven működő se
gédberendezést kell alkalmazni (centrifugál-relé, vagy centrifugál-fék), amely a 
teher meg nem engedett felgyorsulását megakadályozza. Különleges esetektől 

eltekintve azonban, leghelyesebb a teher szabad lefuttatását megtiltani, illetve 
-· a szerkezet megfelelő kialakításával - lehetetlenné tenni. 

Bár jelentőségük rohamosan csökken mégis meg kell emlékeznünk a kézi
hajtású emelőszerkezetek néhány, az eddig elmondottaktól eltérő biztonságtech
nikai problémájáról. 

Először is a kézihajtás emelőszerkezeteknek még ma is legelterjedtebb 
emelőeleme a lánc, kisebb teherbírású szerkezeteknél szemes lánc, nagyobb 
teherbírásúaknál Gall-lánc. Különösen a szemes láncos berendezésekre áll, amit 
már korábban is mondottunk. hogy a szemes lánc kényes szerkezeti elem és 
ezért rendszeres és alapos felülvizsgálatot igényel. 



Külön probléma a kézihajtású berendezéseknél a fékszerkezet. Változatla
nul fennáll a gépi hajtású emelőszerkezeteknél említett két követelmény, hogy 
egyrészt a hajtóerő megszűnése esetén a fék automatikusan lépjen működésbe, 
másrészt a szerkezet tegye lehetővé a tehernek egyenletes sebességgel való le
engedését. Semmiképpen sem engedhető meg ezért olyan berendezések haszná
lata, ahol a teher visszafűtését kilincs akadályozza meg, a teher leengedése pe
dig a kilincs kiakasztásával történik! Csigahajtással működő emelőszer!:ezetek
nél a kúpos, fogaskerekes hajtással működőknél a csavarorsós nyomófék elégíti 
ki legjobban a feltételeket, a fék mindkettőnél azonnal megállítja és megtartja 
a terhet, ha a kéziláncot vagy kézikart elengedik, a teher leengedése pedig a 
kézilánc húzásával, illetve a kézikar forgatásával tehernek a fék lazításával 
történő leengedése is, de akkor külön fordulatszám- (sebesség) korlátozó szer
kezetet kell beiktatni és biztosítani, hogy a teher leengedése közben a kézilánc 
kereke, illetve a kéziforgattyú ne forogjon. 

A daruk emelőberendezése általában előforduló gépészeti elemeinek bizton
ságtechnikai szempontból való tárgyalását ezzel befejeztük. 

A daruk vízszintes mozgató berendezésénél csak egy alkaitrészt tárgyalunk: 
a futókereket. A daru biztonságos üzeme szempontjából a futókcrék egy foncos 
szerepet tölt be: a futókerék pereme akadályozza meg, hogy a daru pályájáról 
letérjen, lezuhanjon. A fokozott biztonság érdekében ezért minden sínen mozgó 
daru kerekét mindkét oldalt erőteljes peremmel kell ellátni. A perem méretét 
az egyes futókerékátmérőkhöz szabvány rögzíti. A peremek azonban - részb~n 
a kerekek gyártási és szerelési pontatlansága, részben a pályasín egyenetlensége 
miatt - erősen kopnak, ezért rendszeressen ellenőrizni kell őket. Nagymértékű 
kopás esetén - a perem esetleges kitöredezéséről nem is beszélve - a kereket 
sürgősen ki kell cserélni, vagy ki kell javítani (a _ kopott kerekek hegesztéssel 
történő javítása megengedett). Korszerűbb megoldás azonban perem nélküli futó
kerekek alkalmazása, amikor is a darunak a pályáról történő letérését külön, 
függőleges tengelyű oldalvezető görgők akadályozzák meg. 

Végül még néhány általános kérdésről kell megemlékezni. 
A darukon alkalmazott minden csavart biztosítással kell ellátni, kivéve 

azokat a csavarokat, amelyek maguk is csavarbiztosítási szerepet töltenek be. 
A legelterjedtebb - mert legolcsóbb és legkönnyebben szerelhető - csavarbizto
sító elem a rugós alátét. Olyan helyeken azonban, ahol a csavarkötést - leg:1~ 
lább nagyjavítások alkalmával - rendszeresen bontani kell, biztonságosabb en
nél megbízhatóbb csavarbiztosítást alkalmazni, pl.: - ellenanyás, lemezes, vagy 
sasszöggel való biztosítást. Fejcsavaroknál alkalmazzák még a csavarfejeken 
készített furaton átfűzött 'huzallal történő biztosítást, ezt azonban lehetőleg csak 
olyan helyen alkalmazzuk, ahol a csavar kisértékű lazulása még nem okoz v~
szélyt. Az előbbiek szerint tehát még az acéls;::.erkezet esetleges csavarjaít if 
kell - legalább rugós alátéttel - biztosítani. 

Sok balesetet okozott már az, hogy a darun tartózkodó dolgozók kezét, 
ruháját forgó alkatrész elkapta. A forgó alkatrészek burkolása szempontjából 
ezért a daru minden része munkakörzctnek tekintendő, még ha a darun üzem 
közben való tartózkodás tilos is! Gépi hajtású darun minden fogaskereket és 
miden olyan forgó gépelemet, amely sarkos, kiálló részei vannak, teljes egészé
ben burkolni kelJ. Nem elég a fogaskerekeket csak palástjukon, esetleg oldalt 
keskeny csíkban burkolni.. A percenként 200-nál nagyobb fordulatú gépalkat
részeket pedig még akkor is teljes egészükben burkolni kell, ha önmagukban 
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teljesen sima kiképzésűek. Lemezburkolattal kell ezért ellátni a fékszerkezete
ket, ha a féktárcsa ennél nagyobb fordulatszámú. Ez a követelmény sajnos el
lentmond annak a követelménynek, hogy a fékszerkezetnek ellenőrzés és után
szállítás céljából könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. A fékszerkezetek burko
latát ezért vagy könnyen leemelhetőce kell készíteni, vagy olyan nagyméretű 
ablakokat nyitni rajta, hogy azokon keresztül az ellenőrzés és beállítás lehetsé
ges legyen. 

Előfordult olyan baleset is, amelynek oka az volt, hogy nehezen hozzá
férhető forgó gépelem kenését hosszabb ideig elhanyagolták. Ez az alkatrész 
olyan fokú kopását eredményezte, hogy el is tört és lezuhant. Biztonságtechnikai 
szempontból is ügyelni kell ezért arra, hogy minden kenőhely könnyen hozzá
férhető és jól felismerhető legyen. Ha maga a kenendő alkatrész közvetlenül 
nem hozzáférhető, akkor kenővezeték segítségével kell a kenőszerkezetet jobban 
kézügybe telepíteni: A jó felismerhetőséget pedig célszerű a kenőhely (kenő
szerkezet) élénk pirosra festésével fokozni. 

- Zsírzógombot és zsírprést használnak, több zsírzóhely (pl.: egy futó
macska összes zsírzóhelye) zsírzógombját egy közös szerelőlapra erősítik és ezt 
könnyes elérhető módon helyezik el. A zsírzószelepet a zsírzóhelyekkel cső
vezeték köti össze. Ilymódon biztosított, hogy eldugottabb zsírzóhelyek a ml1 · 
szakos karbantartást végző dolgozó figyelmét nem kerülhetik el. 

A daru által pásztázott térben dolgozókra komoly veszélyt jelent a daru 
valamely alkatrésze, vagy akármilyen már a darun levő tárgy leesése. A daru
kezelő munkájának elvégzéséhez szükséges kéziszerszámokat, segédanyagokat 
zárható és a daruszcrkezethez erősített szerszámládában kell tárolni. Nem en
gedhető meg, hogy alkatrészt csak súrlódás tartson a helyén. Például a fék
karon elcsúsztatható és csak szorítócsavarral rögzített féksúlyokat még lánccal 
is oda kell erősíteni valamelyik szerkezeti részhez. Szerkezeti részek rendszeres 
vizsgálatához kinyitandó fedeleket helyesebb nem levehetőre, hanem csuklósan 
kinyithatóra készíteni, vagy legalább félre hajtható csavarokat alkalmazni, hogy 
a rendszeres szerelési munka során a daruról alkatrészek számát csökkentsük. 

2.2. Acélszerkezeti részek 

A méretezési szempontoktól eltekintve - amiről egyébként külön szab
vány intézkedik - a daru acélszerkezetével szemben biztonságtechnikai szem
pontból támasztott legfőbb követelmény, hogy tegye lehetővé a daru minden 
gépi és villamos berendezések veszélytelen megközelítését. 

Nyomatékosan hangsúlyozni kell, hogy a daru minden gépi és minden 
villamos alkatrészét veszélytelenül meg kell tudni közelíteni, minden rendsze
res ellenőrzési, kezelési vagy karbantartási munkát el kell tudni végezni külön 
állványozás, állás-készítés nélkül. 

A megközelítésre járdák, lépcsők vagy létrák szolgálhatnak. A daru jár
dák mindenkor legalább 600 mm szélesek legyenek, azonban rövid, legfeljebb 
1,2 m-es szakaszokon {pl.: benyúló gépalkatrészeknél) ez 400 mm-ig csökkent
hető. A járdát - lehetőleg mindkét oldalán - legalább 1000 mm magas, kétso
ros, 100 mm magas lábléccel is ellátott korlát szegélyezze. Egyes államokba 
még ezen is túlmennek és megkövetelik, hogy ha a korlát túlsó oldalán a kor
láthoz közel mozgó berendezés haladhat el (pl.: darupályamenti járdáknak a 
daru felöli korlátja, vagy daru hidaknak a futómacska felőli korlátja), akkor a 
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korlátnak háromszorosnak kell lennie. De hazai előírás is van arra, hogy ahol 
a rendszeres kezelés, karbantartás során mélyen le kell hajolni vagy le kell gug
golni, ott a határoló korláton legfeljebb 200 mm-es nyílások lehetnek. Célszerű 
ezt a követelményt mindenütt kielégíteni, sőt még a futódaruk hídjának külső 
oldalán levő korlátot is megfontolandó lenne háromsorosra kiképezni. Előfor
dult már ugyanis, hogy a daruhíd 'korlátja mellett dolgozó karbantartó a daru 
hirtelen megindulása okozta rántás következtében a lábléc és a térdléc között 
kibukott, valamint hogy a térdlécen ülő személyen a korlát tuloldalán elhaladó 
szerkezet súlyos sérülést ejtett. 

A daru mindazon részein, ahol a kezelő vagy a karbantartó személyzet 
rendszeresen közlekedik, legyen járda, az esetleges nyílások lefedendők, vagy 
ha a lefedés műszaki okból lehetetlen, akkor a nyílást lábléccel, nagyobb nyí
lást korláttal is körül kell venni. Járdaként gyakran alkalmaznak perforált le
mezt. Ennek furatai nem lehetnek nagyobbak 20 mm-nél, nehogy - a darun 
történő szerelési munka során - rajtuk alkatrészek, szerszámok áthul!hassanak. 

A magasabb szintre való jutáshoz lehetőleg lépcsőt kell alkalmazni, létrát 
csak akkor, ha lépcső az adott helyen nem fér el. 

A lépcső nem lehet 5 5°-nál meredekebb, legalább 4 m-ként pihenőpódiu
mot kell létesíteni, a lépcsőfok magassága legfeljebb 22 cm, mélysége legalább 
20 cm legyen. A lépcső megengedhető legkisebb szélessége azonos a járdáknál 
megengedhető 600, illetve 400 mm-rel. A lépcsőket is mindkét oldalon kétsoros 
korláttal és lábszegéllyel kell ellátni. 

A létrák rögzített kivitelűek legyenek, A létra dőlése a vízszinteshez képest 
75°-nál kisebb nem lehet. A létra szélessége legalább 400 mm, a fokok távolsága 
mögöttük levő faltól vagy más szerkezeti elemtől legalább 150 mm legyen. Az 
induló talaj vagy járdaszinttől számított z m-től felfelé védőkengyelt és hát
támaszt kell készíteni, melynek belmérete minden irányban 600-700 mm között 
legyen. A létra felső végén a felső pódiumtól számított 1200 mm magasságig 
kapaszkodási lehetőségről kell gondoskodni. Ez a kapaszkodási lehetőség lehet 
például a létra előtt húzódó korlát is, de semmiképpen sem lehet mozgó be
rendezés által pásztázott rész, például a futómacska vagy a darupályasín ! 

Az acélszerkezcthez tartozónak tekintik általában a szerkezettel együtt
mozgó kezelőhelyet „kezelőkosarat" is. 

A kezelőkosár szabad belmagassága legalább 1800 mm legyen (mégpedig 
a padló borító lemeze és a gépházlámpa védőkosara közt mérve!), hogy bizto
sítsa a kosárban való felegyenesedés lehetőségét. Alapterületének megállapí
tásakor gondolni kell arra. hogy a kezelőnek lehetőleg ülöhelyzetből el kell 
tudnia érni az összes villamos kapcsoló-elemet. De célszerű gondolni arra is, 
hogy egy-két daru kezelőkosarában legyen két ember számára hely, ahol az új 
darukezelők felügyelet alatt dolgozhassanak. 

A fejlődés oda irányul, hogy a kezelőkosarat - akár szabad, akár zárt 
térben dolgozik a daru - teljesen zárt kivitelüre készítsék. A darukezelő egy
helyben ül és így szervezete jobban fűtött környezetet igényel. Emiatt eddig is 
szereltek fűtőtestet a műhelyi futódaruk nyitott kezelökosarába, de ennek mele
gítő hatása igen csekély. 

A darukezelő kényelmének fokozására előírás, hogy a darukezelő munká
ját ülve kell, hogy tudja végezni. A régebbi daruknál ez a követelmény bizton
ságosan általában nem teljesíthető, mert az előírásos I m magas mellvéd mögött 



ülve a kezelő munkaterületét nem látja át. Még rontja a helyzetet, hogy a 
vezérlőberendezés (kormányhengerek) többnyire a darukezelő előtt van elhe
lyezve, ami szintén nehezíti a kilátást. A kezelők ezért vagy magasított ülő
alkalmasságot eszkábálnak maguknak, vagy dobogóval magasítják széküket. Ez 
viszont a kezelőkosárból való kizuhanás veszélyét növeli és így nem megenged
hető. A kilátás javítására lehet deszkázott mellvédet létesíteni, ez azonban 
még huzatosabbá és télen fűthetetlenebbé teszi a kosarat. A legjobb megoldás 
a teljes zárt és körben talpig üvegezett kezelőkosár. 

A kezelőkosár helyes kialakításának összes szempontjainak tárgyalása túl
haladja a tárgy kereteit, ezért csak a következő követelményekre hívjuk fel még 
a figyelmet: 

A kezelőkosár fala lehtőleg hőszigetelő anyagból (pl. fából) készüljön, vagy 
ilyen anyaggal legyen burkolva. 

A fülke padlója deszkából, vagy más villamos szigetelő anyagból készüljön, 
vagy ilyennel legyen burkolva. 

Körül üvegezett kezelőkosár ablakainak tisztántarthatóságát - külön áll
ványzat készítésének szüksége nélkül - biztosítani kell. Az ablakok a kezelő
hely padlószintjétől számított 1500 mm magasságig nagy szilárdságú, szilánk
mentes üvegből kell, hogy készüljenek. Az üveget a kezelőülés előtt még kor
láttal is kell védeni. A felső üveg elé - szükség esetén - fényvédő színes üve
get lehet helyezni. 

Az üvegablakok minél jobban közelítsenek meg olyan gömbfelületet, amely
nek középpontja az ülő darukezelő szeme, mert ha a darukezelő szemét és az 
éppen figyelt tárgyat összekötő egyenes nem metszi merőlegesen az ablaküveget, 
akkor a bekövetkező fénytörés miatt - különösen vastagabb, biztonsági üvegek 
esetén - a darukezelő a tárgy helyet tévesen ítélheti meg, ami balesetre vezet
het. 

Ha a daru szabadtéren működik, vagy a környezetnek valamilyen kelemet
len vagy káros kihatása lehet a daru kezelőjére, akkor feltétlenül teljesen zárt, 
fűthető és szellőztethető kezelőkosarat kell létesíteni. 

A kezelőkosárba ajtón keresztül lehessen jutni és a kezelőhelyet a daru 
bármely helyzetében, állásában biztonságosan el lehessen hagyni. 

2.3. Villamos berendezés 

A villamos üzem sok baleseti veszélyt rejt magában, masreszt viszont épp 
a villamos üzem tette lehtővé számos biztonsági berendezés (véghelyzetkapcso
lók, reteszelő berendezések stb.) kialakulását. 

A legnagyobb veszélyt a villamos üzemben az érintés veszély jelenti, még
pedig akár üzemszerűen feszültség alatt álló és nem burkolt vagy szigetelt ré
szek érintése, akár olyan részeké, amelyek csak a berendezés valamely hibája 
következtében kerültek feszültség alá. 

Darukon csak a berendezés valamely hibája esetén feszültség alá kerül, 
nem kimondottan szigetelőanyagból készült részek érintésvédelmének leggyako
ribb eszköze a védőföldelés és a nullázás. Ezek kivitelezési módjáról (MSZ 
172) szabvány intézkedik. Itt csak a daruüzem néhány különleges problémáját 
említjük. 

A hazai előírások a darun magán külön földelővezeték rendszer kiépíté
sét nem követelik meg, ha az egyébként földelendő részek a daru acélszerke-
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zctéhez jólvezetően csatlakoznak és az acélszerkezet ellenőrizhető folytonossága 
a hib3áram útját biztosítja. A futókerék és a darupályasín közt sem kell külön 
áthidalást létesíteni, kivéve, ha a hibaáram útja nem látszik biztosítottnak, pél
dául maró hatású környezetben, erősen poros üzemben, ha a sínt homokolni 
kell stb. Ilyen esetben külön földelő munkavezetéket kell létesíteni. 

ú szókábeles áramhozzávezetés esetén azonban már jelenleg is minden ká
belnek külön védőeret kel tartalmazina. 

Megjegyzendő, hogy valamely villamos berendezési tárgynak a daru acél
szerkezetéhez való csavarozása a „jólvezető csatlakozás" fogalmát nem elég[ci 
ki. A csatlakoztatásnak mindig külön földelőcsavaron és áthidaló vezetéken át 
kell történnie. 

Ha a daru áramellátása - úszókábelcn át - dugaszolóról történik, akkor a 
dugaszoló férnteste, illetve védőérintkezője előbb 'kell, hogy az aljzat - földelt -
fémtestével érintkezzen, mint a főérintkezők. 

Ha az érintésvédelem célját nullázás szolgálja, akkor az egymáshoz képest 
mozgó részek közt nullázó munkavezetékct, a szerkezetre erősített villamos be
rendezési tárgyak összekötésére pedig nullázó vezeték rendszert kell kiépíteni. 

A nullázó munkavezetéket több helyen össze kell kötni a földelt acél
szerkezettel. A nullázott villamos berendezési tárgyakat is (vagy legalább azok 
egy részét) ajánlatos a daru acelszerkczetével jól vezetően összekötni. 

Ha érintkezésvédelmi (földelő vagy nullázó) munkavezeték kiépítésre kerül, 
akkor az érintésvédelmet szolgáló vezeték kiépítésre kerül, akkor az érintésvé
delmet szolgáló vezetéket külön meg kell jelölni. Az érintésvédelmi vezetéknek 
üzemszerű vagy önműködő megszakítását meg kell akadályozni a vezetékbe sem 
kikapcsolót, sem biztosítót beiktatni nem szabad. Ha az érintésvédelmi munka
vezeték csúszóvezeték, akkor célszerű, ha ennek árarnszedői csúszótalpasak, ket
tőzöttek és olyan kialakításúak. hogy az üzemszerűen áramot vivő áramszedők
kel egyszerű módon ne legyenek cserélhetők. Ha ez nem valósítható meg, akkor 
legalább feltűnő színnel való festésük ajánlatos. 

Érintésveszély származhat abból is, ha a daru valamely üzemszerűen fe
szültség alatt nem levő része - akár a daruberendezéshez tartozó, akár attól 
független - csupasz áramvezetőhöz hozzáérhet. Ilyen előfordulhat például futó
daruk horgának vagy emelőkötelének a daru áramellátását szolgáló sínekhez 
való hozzávcrődésekor, vagy toronydaruk messzire kinyúló gémjéről aláfüggő 
emelő kötélnek ( vagy magának a gémnek) nagyfeszültségű szabad vezetékkel való 
véletlen érintkezésekor. Az ilyen veszélyt megfelelő szerkezeti kialakítással, il
letve a darunak az összes körülményeket figyelembe vevő telepítésével feltét
lenül ki kell kerülni. 

Amennyiben a berendezés, vagy annak egy részének áramellátása csupasz 
vezetéken át történik, úgy gondoskodni kell a csupasz vezeték véletlen érintés 
elleni védelméről. Ez három módon történhet: megfelelő telepítéssel, burkolás
sal vagy reteszeléssel. 

Nem kell a csupasz vezeték védelméről külön gondoskodni, ha a padló
szinttől, a vezeték alatt húzódó járdától, pódiumtól vagy egyéb járható felület
től (pl.: épülettető) számítva legalább 6 m magasan van. De a vezetéket ez 
esetben is feltűnően meg kell jelölni és az érintésveszélyt táblákkal jelezni kell. 

Ha a 6 m magasság nem tartható, vagy oldalirányban, illetve lefele irány
ban veszélyes közelségűnek ítélhető a csupasz vezeték, akkor burkolandó. A 



burkolat általában legalább 1 50 mm-re legyen a csupaszt vezetéktől. Készülhet 
lemezből vagy sűrű és erőteljes huzalhálóból (pl.: 2ox2,2-es méretűből), de a 
burkolaton figyelemzetető táblákat kell elhelyezni. A burkolat vázának mecha
nikailag ellenállónak kell lennie. 

Ha a csupasz vezeték csak olyan térségből érhető el, ahol üzemszerűen 
nem tartózkodnak és a vezetékek személyeknek e térbe való belépésekor - akár 
a darukezelő szempontjából váratlanul is - feszültségmentesülhetnek, akkor 
megengedhető az érintésveszélyes térség olyan mechanikus vagy villamos rete
szelése, amielyik megakadályozza az .érintésveszélyes térbe való belépést, amíg 
a veztékeket nem feszültségmentesítik, vagy önműködően feszültségmentesíti 
azokat, ha valaki az érintésveszélyes térbe belép. A reteszelés ilyen megoldására 
külön szabvány van. 

Már itt előre kell bocsátani, hog ha a daru olyan tehermegfogószerkezettd 
van ellátva, amely áramkimaradás esetén a terhet elejti (pl. emelömágnessel), 
akkor a tehermegfogó szerkezet működtető áramkörébe semmilyen reteszelés 
nem iktatható be, az ilyen áramkörben levő csúszóvezetéket tehát minden eset
ben burkolni kell. 

Az előbbiekben már említettük, hogy az áramforráshoz képest mozgó szer
kezetek áramellátása kétféle módon történhet: úszókábelen át vagy csupasz 
vezetékkel érintkező (csúszó vagy gördülő) áramszedőkkel. 

Csupasz vezetéken át történő áramellátás a régebben szinte kizárólagosan 
használt „laza" vezetékről tilos, mert az ilyen vezeték könnyebben szakad és 
elszakadva messzire kicsapódhat, veszélyeztetve a környezetet. Ezért az ilyen 
kivitelű vezetékeket meg kell szüntetni. Helyettük sűrűn (legfeljebb 3 m-ként) 
megfogott huzal, vagy merev sínt kell alkalmazni. Ezek alátámasztási távol
ságáról, valamint a biztonsági szempontból betartandó egyéb méretekről (kúsz6-
őr stb.) szabvány intézkedik. Megjegyzendő, hogy a nagy távolságon át:feszített, 
önmagában áramvezetésre nem szolgáló kötélre sűrűn a felfüggesztett csúszó
vezeték az előbbiek szempontjából nem „laza", hanem megfogott vezetéknek 
számít és így alkalmazása továbbra is megengedett. Az áramszedőknél a rugó 
vagy súlyterhelésű csúszódarus áramszedőket célszerűbb alkalmazni a görgős 
áramszedők helyett. Egyre inkább az úszókábeles áramhozzávezetés kerül elő
térbe, nem utolsósorban nagyobb biztonsága miatt, ugyanakkor szakirodalom 
még ismer számos más, biztonságos megoldást is. 

Külön intézkedésekkel kell biztosítani, hogy csúszóvezetékröl táplált darun 
akkor is biztonságos legyen a javítási, karbantartási munka végzése, ha a ve.ze 4 

tékről több darut táplálnak, amelyek üzeme nem szakítható meg. Ilyen eset
ben daru javító szakaszokat kell kiképzeni, azaz a vezetékbe annak egészétől 
elszigetelt, külön kapcsolóval feszültségmentesítőket olyan szerkezetre kell 
szerelni, amely lehetővé teszi azoknak a vezetékektől való elválasztását, fe
szültségmentesítését, és javítási, karbantartási munka végzését anélkül, hogy a 
javítást végző dolgozó a csúszóvezetékhez veszélyes közelségbe kerülne. Jó meg
oldásnak tartjuk például az áramszedőknek elfordítható keretre szerelését. 

Az érintésvédelem másik problémája az, hogy a berendezés vizsgálat, kar
bantartás, javítás, valamint üzemszünet alkalmával megbízhatóan feszültség
mentesíthető legyen, a berendezésen dolgozók tudomása nélkül a feszültség 
visszakapcsolása ne legyen lehetséges, illetve megfelelő időben kellő számú 
jelzőberendezés hívja fel a figyelmet a berendezés feszültség alatti állapotára. 



Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a következőkben - de az Óvórend
szabályban és az MSZ 48 50-ben is - a „feszültségmentesítés" kifejezést nem az 
MSZ 1585 számú „Üzemi szabályzat erősáramú berendezések számára" szab
vány szerinti értelemben használjuk. E szabvány szerint ugyanis feszültségmen
tesítettnek csak azt a berendezést lehet tekinteni, amelynek vezetői kapcsaiknak 
az energiaforrással való összeköttetésének megszakításán túl egymásközt rövidre 
vannak zárva és a földeléssel össze vannak kötve. Az e feltételt nem teljesítő 
kapcsolás - a szabvány szerint - nem „feszültségmentesítés", csak „kikapcso
lás". A daruüzemben jelenleg alkalmazott kapcsolóberendezések ebből a szem
pontból csak „kikapcsolók". 

A megbízható feszültségmentesítés érdekében minden darut és a daru 
áramellátását szolgáló minden pályamenti vezeték, vagy - például: dugaszoló -
sor esetén - kizárólag a daru áramellátását szolgáló hálózat-részt főkapcsolóval 
kell ellátni. Amenyiben ez szükséges vagy célszerű, úgy a daru, illetve a pálya'": 
menti vezeték egyes részeinek feszüJtségmentesítésére még további feszültség
mentesítő kapcsolókat kell beiktatni. 

A főkapcsolónak az áramhozzávezetés minden sarkát egyidejűleg meg kell 
szakítania. A csatlakozó érintkezők egymástól való eltávolítása kézierövel, kény
szermozgással kell, hogy történjen. A kapcsolókat, ki- és bekapcsolt helyzetét 
jól olvasható, öntött vagy maratott kivitelű felirat mutassa. 

Ha a főkapcsolóhoz avatatlan személy hozzáférhet (ez az eset a pályamenti 
vezetékek fökapcsolójánál mindig fennáll), akkor a főkapcsolót kikapcsolt 
helyzetben zárhatóvá kell tenni, bekapcsolt helyzetében viszont nem lehet le
zárható. A főkapcsoló karjának kikapcsolt helyzetében lehúzhatóvá tétele a 
biztonsági követelményeket nem elégíti ki, mert más, hasonló kivitelű kapcsoló 
karjával a kapcsoló bekapcsolható. (Bekapcsolt főkapcsoló karjának nem szabad 
lehúzhatónak lennie.) Még kevésbé elégséges - a tapasztalatok szerint - ,,Be-
kapcsolni tilos!" táblának a kapcsolóra való függesztése. Kulccsal való lezárás 
esetén arra kell ügyelni, hogy az üzem területén levő hasonló kivitelű zárak 
kulcsai ne legyenek egyformák. A legbiztosabb megoldás a kapcsolókar lelaka
tolhatóvá tétele, sőt a lakat-helyet célszerű úgy kiképezni, hogy abba egyidejti
leg több lakat is befűzhető legyen. Ha minden kezelő, karbantartó személy e! 
van látva saját lakattal, amelyhez csak neki - és esetleg az üzemvezetőnek -
van kulcsa, akkor még a berendezésen egyidejűleg, de egymástól függetlenül 
dolgozók védelme is tökéletesen biztosítva van, mert a berendezés feszültség alá 
helyezése csak az összes lakat eltávolítása után lehetséges. 

Ha a fökapcsolóhoz avatatlan személy nem férhet hozzá (ez az eset áll 
fenn általában a daruk kezelőkosarában), akkor a főkapcsolót kikapcsolt álh
potában nem szükséges zárhatóvá tenni. Ilyen helyen elégséges a „bekapcsolni 
tilos 1'' tábla kifüggesztése. 

A berendezés feszültség alatti állapotát piros üvegű vagy piros ernyőjű 
jelzőlámpacsoport mutassa. Az egyes feszültségmentesítő kapcsolókhoz tartozó 
lámpacsoportokban csoportonként annyi lámpa legyen, ahány sorkú a kapcsoló. 
A lámpáknak mind a hozzájuk tartozó kapcsolótól, mind az érintett munkate
rületről jól láthatónak kell lenniök, ezért szükség szerint több lámpacsoport is 
alkalmazható egy kapcsolóhoz. 

Külön lámpacsoporttal kell jelezni a főkapcsoló tápvezetékének feszültség 
alatti áilapotát, ezt a lámpacsoportot azonban általában elegendő egy helyen, 
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a főkapcsoló mellett, esetleg a főkapcsolóhoz vezető útvonalon vagy a főkap
csoló bekapcsolása által érintésveszélyessé váló tér bejáratánál elhelyezni. 

l\1egengedhetö - az esetek többségében szükséges is - a közvetlen kézimű
ködtetésű főkapcsolónak távműködtetéssel való kikapcsolását is lehetővé tenni, 
esetleg a kéziműködtetésű fökapcsolótól függetlenül működtetett kontaktor for
májában. 

Ebben az esetben az egyes villamos berendezési tárgyak sorrendje a követ
kező: (7. ábra) 

- közvetlenül a tápvezetékről (mozgó berendezésnél a főáramszedőkről) 
kell leágaztatni a tápvezeték feszültség alatti állapotát jelző lámpacsoportot, 

- e leágazás után következik az egész berendezés rövidzárlati védelmét 
ellátó főbiztosító, 

- a főbiztosító után ágaztatható le - külön kapcsolóval - a világítási 
áramkör, valamint az esetleges emelőmágnes áramellátását szolgáló kör, 

- ezután következik a kéziműködtetésű főkapcsoló, majd a távműködtetésű 
főkapcsoló, 

- a kézi és a távműködtetésű főkapcsoló közt kell leágaztatni a távműköd
tetésű kapcsoló működtető körét, valamint innen célszerű leágaztatni a fűtés, 

szellőztetés és egyéb segédberendezés áramkörét, 
- az érintésveszélyt jelző lámpacsoportok le.igaztatása a távműködtetésű 

kapcsoló után történik, 

- ezt akár közvetlenül követhetik az egyes hajtások - feszültségmentesítést 
nem szolgáló - működtető kapcsolói, akár olyan csoportokra bontható a ben~n
dezés, amelyek egymástól függetlenül is külön kapcsolókkal feszültségmentesít
hetök. 

A távműködtetésű főkapcsoló a következő szerepeket tölti be: 

- a tápfeszültség kimaradása esetén önműködően kikapcsol és a feszültség 
visszatérése után csak külön beavatkozással kapcsolható be, 

- az eselteges érintésveszélyes berendezési tárgyak ezáltal nem kerülhetnek 
nem-szándékoltan feszültség alá, 

- a főkapcsoló bekapcsolásával érintésveszélyessé váló terek bejárata vil
lamosan reteszelhető: a bejárati ajtó nyitásával a főkapcsoló kiold, kötelező az 
egyes hajtások működtető kapcsolóinak null-helyzet reteszelése: a főkapcsoló 
csak akkor kapcsolható be, ha az összes működtető kapcsoló alaphelyzetben van. 
Ezzel az egyes hajtások nem-szándékolt megindulását akadályozzák meg, ha a 
darukezelő ülőhelyzetből a főkapcsoló kézikarj.it nem éri el, akkor a távműköd
tetésű kapcsolót kapcsolja ki nyomógomb segítségével, a berendezés tetszés sze
rinti helyén elhelyezhetők vész-kikapcsolók, amelyekkel - bármilyen veszély ese
tén és bárki a közelben tartózkodó - a berendezést feszültségmentesítheti. 

A daru egyes mozgásait külön működtető kapcsolók vezérlik. A fel, előre, 

illetve jobbra irányuló mozgást kézikerekes kapcsolóknak mindig az óramutató 
járásával egyező irányú elforgatása eredményezze. Emeltyüs kapcsolók esetén a 
kapcsolókat úgy kell elhelyezni, hogy az emeltyűk mozgása „irányhű" legyen, 
az emclőművet vezérlő kapcsolónál pedig az emeltyűnek a daruvezető felé való 
mozgatása feleljen meg az emelésnek. Bár sok üzemben ragaszkodnak még a 
kézikerckes hajtású működtető kapcsolókhoz, kormányhengerekhez, a korszerűbb 
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és célszerűbb az irányhű elrendezésű emeltyűs hajtás, biztonságtechnikai szem
pontból is mindenütt az erre a rendszerre való áttérést kell szorgalmazni. 

Az előbbiek betartásával a daruk mozgásainak emeltyűs vezérművei páro
sával úgynevezett „egyetemes kormányszerkezet"-be foghatók össze: ennél a 
kézikar előre-hátra mozgatása az egyik (pl. futórnacska, gérnbillentés) mozgatást 
vezérli, jobbra-balra mozgatása a másik (pl. daruhíd, gép-forgatás) mozgatást. 
Ezzel a megoldással félkézzel két mozgás vezérelhető egyidejűleg és fogásváltás 
nélkül. Emelőművet azonban egyetemes kormányszerkezettel vezérelni nem 
szabad. 

Az egyes kapcsolókon fel kell tüntetni, hogy mely szerkezet milyen irányú 
mozgását vezérlik. 

Ha a darun több emelőszerkezet van, akkor célszerű olyan reteszelést al: 
kalmaZni, amely megakadályozza egynél több emelőmű egyiclőben történő mű
ködtetését, vagy más műszaki megoldással kell a több emelőmű egyidejű műkö
déséből származó fokozott baleseti veszélyt csökkenteni. Erre a végálláskapcso-
lókat tárgyaló fejezetben is utalni fogunk. · 

Mégegyszer felhívjuk a figyelm~t. hogy az egyes hajtások működtető kap
csolói nem szolgálnak feszültségmentesítési célt, tehát elegendő ha hái:omfázisú 
berendezésnél- a berendezés két, egyfázisú berendezésénél egy sarkát kapcsol
ják ki. 

Fokozott biztonságot nyújt - és ezért egyes külföldi országokban kötelező -
úgynevezett „holtember-kapcsolás", ennél valamely szerkezet mozgásba tartása 
csak addig lehetséges, amíg a kezelő az illető működtető. kapcsoló markolatába 
épített nyomógombot - a markolat szorításával - benyomva tartja. Ezzel meg
akadályozható egyidejűleg több hajtás működtetése, mint ahánynak a működtető 
karját a daruvezető ténylegesen a kezében tartja. Biztonságtechnikai szempont
ból tagadhatatlan előnye dacára azonban ez a kapcsolás egyenlőre nem tudot.t 
elterjedni, mert a villamos· berendezést nagy mértékben bonyolítja és drágítja. 

Ha nem is egészen szorosan, de mégis a biztonságtechnikai kérdések körébe 
tartozik a - darukon szinte kizárólagosan alkalmazott - háromfázisú motorok 
néhány sajátosságának, valamint az emelőműveknél leggyakrabban előforduló 
kapcsolási módoknak és ezek balesetveszélyének ismertetése. 

A háromfázisú motor - bennünket érdeklő - legfontosabb tulajdonságai a 
fordulatszáma és nyomatéka közötti összefüggést mutató motorkarakterisztikából 
olvashatók le. Ilyen karakterisztikát mutat (8. ábra). A karakterisztikából a kö
vetkezőket láthatjuk: a motor pólusszámától függő szinkron fordulattól forogva 
(6 pólusú motornál 1000, 8 pólusnál 750 percenként) semmilyen nyomatékot 
nem tud kifejteni. Ha pozitív nyomatékkal - forgásirányával ellenkező értelmű 
- nyomatékkal terhelik, akkor fordtilatszáma csökken, miközben leadott nyoma
téka meredeken emelkedik, de csak egy meghatározott értékig, a motor „bille
nőnyomatékáig". Ennek elérése után a motor nyomatéka csökken, a görbe 0-
fordulatnál az „indítónyomatékot" metszi ki az ábra tengelyén. Negatív - for
gásirányával egyező értelmű - nyomatékkal terhelve a motor gyorsul, miközben 
meredeken növekvő fékező nyomatékot fejt ki. Ha a motor forgórészkörébe el
lenállásokat iktatunk, akkor szinkronpontja és billenőnyomatékának értéke vál
tozatlan marad, de a görbe vízszintes irányban elnyúlik, az üzemi szempontból 
legfontosabb meredek szakasza a szinkron pont körül mintegy elfordul. A gör
bének a függőleges tengelytől balra eső szakaszát is vizsgálva azt állapíthatjuk 
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meg, hogyha a motort - anélkül, hogy villamosan átkapcsolnánk - ellenkező 
irányú forgásra kényszerítjük, szintén fejt ki fékező nyomatékot. 

A daru emelőművének üzemviszonyait jobban érzékelhetjük, ha egy ábrába 
rajzoljuk össze az emelési és süllyesztési irányban kapcsolt motor jelleggörbéit, 
mégpedig úgy, hogy a motor által a horogra kifejtett erőt, a függőleges ten
gelyre pedig felfelé az emelési, lefelé a süllyesztési sebességet visszük fel. (9. 
ábra) Az egyes görbék mellé írt növekvő számok növekvő forgórész-ellenállá
soknak felelnek meg. 

Az emelésnek megfelelő mezőt vizsgálva kitűnik, hogy a névleges legna
gyobb terhet emelve a sebesség - a fokozatok számától függően - a névleges 
legnagyobb, és előre meghatározható legkisebb érték között szabályozható, kis 
terhet azonban mindig közel a névleges sebességgel fog a szerkezet emelni, ilyen
kor az emelőmozgás rántásszerűen indul, ami ha nem is tekinthető veszélyesnek, 
neheziti a daruval való munkát. Az ellenállások növelése emelés esetén a moz
gás lassulását eredményezi. 

Süllyesztés esetén azonban a legkisebb süllyesztési sebesség is nagyobb a 
névleges emelési sebességnél és mind a teher, mind az ellenállások növelésével 
még tovább növekszik, a legnagyobb megengedett teher és a teljes ellenállás 
bekapcsolása esetén még veszélyes értéket is elérhet. A mozgás mindig hirtelenül 
indul és még zavarólag is hat a kezelőre, hogy míg az ellenállások bekapcsolá
sával az előbb lassult a mozgás, most gyorsul. Ez utóbbi kellemetlenséget kikü
szöbölni sajnos nem lehet, a darukezelőket erre ismételten és alaposan figyel
meztetni kell. 

A névlegesnél kisebb sebességgel való tehersüllyesztés lehetővé tételére ré
gebben elterjedten használták ki a motor azt az előbb már említett tulajdonsá
gát, hogy ellenkező irányú forgásra kényszerítve fékező nyomatékot fejt ki. Ez 
az úgynevezett „ellenáramú fékkapcsolás'' (az ábrán „a" és „b" jelű görbe). 
Kiderül azonban az ábrából az, hogy ilyen kapcsolásban csak emelkedni fognak. 
Előfordulhat tehát a darukezelő szándékával ellentétes irányú mozgás megindu
lása (süllyesztés helyett emelés) ami súlyosan balesetveszélyes és semmiképpen 
sem engedhető meg. Még súlyosabb veszélyt jelent ennél a kapcsolásnál az, hogy 
ha kis terhet süllyesztés irányú kapcsolással emelünk fel, a horog felfelé való 
mozgását határoló véghelyzetkapcsoló nem lép működésbe, ami az emelőkötél 
szakadásával és a teher lezuhanásával járhat. Az ellenáramú fékkapcsolás e hát
rányai kiküszöbölhetők ugyan, de csak a villamos berendezés jelentős bonyolí
tása árán, ezért jelenleg alig alkalmazzák. Ha meglevő daru ellenáramú fék
kapcsolású és az előbb említett két veszély egyfke fennáll, akkor a berendezést 
azonnal kell alakítani. 

Balesetveszély elkerülése szempontjából lényegesen előnyösebb az úgyneve
zett „egyfázisú fékkapcsolás" (az ábrán „c" és „d" jelű görbe). Anélkül, hogy 
ennek műszaki részleteiben elmélyednénk, megállapíthatjuk_ a görbékből, hogy 
ezzel a kapcsolással a névleges süllyesztési sebességet a névleges érték felére, 
kis terheknél még ennél kevesebbre is lehet csökkenteni. Hibája, hogy terhelet
lenül vagy igen csekély teherrel a horog nem indul meg. Sokszor előfordul, 
hogy a kezelők a működtető kapcsolót ebben a fékfokozatban hagyják - abban 
a hitben, hogy kikapcsoltak -, ami a forgórészellenállás, esetleg maga a motor 
károsodására vezet. Ezt a kapcsolási módot használják ma legelterjedtebben. 

Korszerű darukon egyre inkább törekednek olyan megoldásokat alkalmazni, 
amelyek legalább egy, a teher nagyságától alig függő, kis „finom" sebességet 
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biztoliiítanak mind emelési. mind süllyesztési irányban. Bár ezek a megoldások 
- sokszor elég komoly beruházási többletköltséget jelentenek, biztonságtechnikai 
szempontból mindent el kell követni alkalmazásuk érdekében. 

A működtető kapcsolókon az egyes fokozatok jellegét bevett szokás szerint 
jelölik, arab számmal az egyszerű, úgynevezett „menetkapcsolású" fokozatokat, 
ezen belül a növekvő számok csökkenő forgórész ellenállásnak felelnek meg, 
római számokkal pedig a fék és „finom" fokozatokat. 

Itt kell megemlíteni, hogy az Óvórendszabály értelmében villamos hajtású 
emelőgépeken csak kisfeszültség alkalmazható, azaz földelt csillagpontú rend
szerben vezető és föld között, földeletlen rendszerben pedig két vezető között 
mért feszültség 250 V-nál több nem lehet. Sajnos a forgalomban levő darumo
torok egy részének forgórészfeszültsége ezt az értéket meghaladja. Az ilyen 
motorok forgórész kivezetésénél, a forgórészhez tartozó ellenál1ásszekrényen és 
az ellenállásfokozatokat beiktató működtető kapcsolón nagyfeszültségre figyel
meztető táblát kell elhelyezni. 

Maguknak a villamos berendezési tárgyaknak a biztonságtechnikája nem ide 
tartozik. Meg kell azonban említeni a villamos berendezésnek a daru biztonsá
gos üzemével összefüggő néhány kérdését. 

A daruüzem veszélyes üzem, ezért - lehetőség szerint - biztonságot kelJ 
nyújtani a daruvezető figyelmetlensége okozta balesetek ellen is. Ezt a célt 
szolgálják a véghelyzetkapcsolók. A véghelyzetkapcsoló olyan eJektromechanikus 
szerkezet, amely adott véghelyzet elérésekor - közvetlenül vagy menetmásolómű 
segítségével - a hajtómotor áramkörét megszakítja, de - általában - ellenkező 
irányú mozgás indítását lehetővé teszi. 

Véghelyzetkapcsolót kell alkalmazni: 

a) minden daru emelőmüve felső véghelyzetének határolására, 

b) az emelőmű alsó véghelyzete határolására, ha annak túlhaladása veszé
lyes következményekkel járhat (pl. ha a horog nem engedhető le a padló
szintig), 

e) haladó vagy forgó mozgás véghelyzetének határolására, ha a mozgás 
legnagyobb sebessége meghaladja a 3 5 m/percet, 

d) annak megakadályozására, hogy a daru, illetve annak valamely része 
munkatérségének valamilyen okból veszélyes zónájába kerülhessen (pl. forgódaru 
nem tehet 360°-os fordulatot, vagy futódaru macskája a műhely egy helyén 
magas gépbe ütközhet), 

e) gémes daruk gémbillentőműve mindkét véghelyzetének határolására. 

A e) szerinti véghelyzetkapcsolót kell felszerelni annak megakadályozására 
is, hogy közös pályán működő daruk összeütközzenek: a véghelyzetkapcsolónak 
a hajtóerőt meg kell szüntetnie, ha a daruk I m-re megközelítik egymást. Ezt 
a kapcsolót kivételes esetben (melegüzemi daruknál) kiiktathatóan lehet alkal
mazni, de a kikapcsoló szerkezet kulccsal lezárható dobozban legyen és a vég
helyzetkapcsoló üzemen kívüli állapotát a daru mindkét oldalán elhelyezett kék 
lámpa jelezze. 

Ezek a véghelyzetkapcsolók vészkapcsolók, azaz üzemszerű használatuk ti
los. Ha emelőmű (ide értendő a gémbillentőmű is) véghelyzetkapcsolóját üzem-
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szerűen kívánják használni, akkor az előbbi biztonsági véghclyzetkapcsolón kí
vül külön üzemi véghclyzetkapcsolót kell beépíteni. 

Az emelő és gémbillentő művek biztonsági véghclyzetkapcsolója lehetőleg 
főáramkörű legyen, de ha a véghelyzetkapcsoló esetleges nem működése külö
nösen súlyos következményekkel járhat, akkor a biztonsági véghelyzetkapcsoló 
csak akkor lehet segédáramkörű, ha előtte üzemi véghelyzetkapcsoló is van. 

Kötelezően kettőzni kell a több emelőművel rendelkező daruk egymástól 
függetlenül működtethető emelöműveinek felső véghelyzetkapcsolóit. Ez más 
szóval azt is jelenti, hogy ha villamos vagy mechanikus reteszelés kizárja az 
emelőművek független működtetését, akkor a véghelyzetkapcsolók kettőzése nem 
kötelező. 

A biztonsági véghelyzetkapcsoló az emelőművet - a mozgatás sebességétől 
függően - 300-rooo mm-rel előbb állítsa meg, mint hogy szerkezeti részek egy
máson való felütközése bekövetkezhetne. Ha azonban üzemi véghelyzetkap
csoló is van, akkor az üzemi véghelyzetkapcsolónak kell ezt a feltételt telje
síteni, a biztonsági véghelyzetkapcsoló elégséges, ha e távolság felénél állítja 
meg a szerkezetet .. Ilyen esetben azonban a biztonsági véghelyzetkapcsoló ne 
tegye lehetővé az ellenkező irányú működtetést. A biztonsági véghelyzetkapcsoló 
működése ugyanis az üzemi véghelyzetkapcsoló hibájára, vagy valamilyen· más 
rendellenességre hívja fel a figyelmet, helyes tehát, ha ilyenkor szakképzett 
karbantartó személy megvizsgálja, az eset körülményeit, az esetleges hibát kija
vítja és az esetnek a darunaplóban is nyoma marad. 

Nyomatékosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy minden villamos beren
dezési tárgynak - akár csak a gépi berendezés minden alkatrészének - bizton
ságosan hozzáférhetőnek kell lennie karbantartás, javítás, felülvizsgálat céljából. 
Leggyakoribb, hogy a daru-mélysugárzó égői nem cserélhetők csak külön áll
ványzatról vagy veszélyes módon. Gyakran helyezik a daru megindulására fi
gyelmeztető jelzőkürtöt a kezelő külső oldalára, ahol hozzáférni nem lehet és 
nem is javítják. meg. A régebben üzemben levő daruk túlnyomó többségénél 
csak igen veszélyes körülmények között közelíthető meg a daru főáramszedöje, 
gyakran macskaáramszcdője is. Ügyelni kell arra, nehogy érintésveszélyes villa
mos berendezési tárgy munkakörzetbe kerüljön. A motorok indító ellenállásainak 
szekrénye például - a jobb szellőzés érdekében - alul nyitott. Ha ilyen szek
rény a járdaszigetnél magasabbra kerül elhelyezésre, úgy nyitott alsó részét drót
hálóval véletlen érintés ellen védeni kell. 

; . Daruk létesítésének és üzemvitelének általános biztonságtechnikai kér
dései 

p. Telepítési kérdések 

A daruk okozta balesetek jelentős része nem magának a darunak valamely 
biztonságtechnikai hiányosságából, hanem a nem kellő gondossággal történt tele
pítésből ered. A legfontosabb a daru körül kellő méretű „űrszelvényről" gon
doskodni. 

Régebbi telepítésű daruknál különösen két körülmény igen veszélyes. Az 
egyik, ha a mozgó daru járdája és az épület födémgerendái vagy fedélkötő rúd
jai között nincs embermagasságnyi hely. A darun tartózkodó személyek több
nyire a daru működésének megfigyelésére vannak ott, ezért figyelmük a daru 



valamely alkatrészére összpontosul, nem tudnak elég gondot fordítani arra, hogy 
minden födémgerenda előtt Iehajoljanak. A másik, ha a daru valamely mozgó 
része és valamilyen beépített szerkezeti rész között nincs embernyi szélességű 
szabad hely. Leggyakoribb, hogy a daru melletti - egyébként szabályos széles
ségű - járda űrszelvényébe az épület oszlopai benyúlnak. Az oszlopot éppen 
megkerülő míg inkább az oszlopba kapaszkodva a darupálya fölé kihajoló dol
gozót az arra haladó daru menthetetlenül összezúzza. 

Az előírások a daru űrszelvényét ezért a következő szerint szabják meg: 

- a daru minden közlekedésre, rendszeres tartózkodásra szolgáló részének 
padlószintje fölött, legalább 1 800 mm szabad helyet kell biztosítani, 

,- a daru legfelső része és a felette levő szilárd beépítésű szerkezet között 
függőleges irányban legalább 100 mm hézag legyen, 

- az emelőgép oldalt legkiállóbb része .és a helyiség )egkiállóbb szilárd 
beépítésű része között vízszintes irányban legalább 7 5 mm hézag legyen. Ha 
azonban az emelőgép egy elméleti középálláshoz képest oldalirányban kissé el
mozdulhat, úgy a megadott 7 5 mm a középállásra vonatkozik és a hézag szélső 
állásban 60 mm-re csökkenhet, 

- forgódaruk esetében azonban a vízszintes irányban mért hézag lega13.bb 
200 mm legyen, 

- az emelőgép legkiállóbb része (idC számít a horogszerkezet vagy más 
tehermegfogó szerkezet is, legfelső állásában) hozzá nem tartozó villamos veze
téktől, ~lló vagy mozgó szerkezettől,_ helyhez kötött géptől bármilyen irányban 
és az emelőgép legkedvezőtlenebb he1yzetében mérve is legalább 400 mm-re 
legyen. Ebből a szempontból az emelőgéphez tartozónak tekintendő az áram
ellátását szolgáló esetleges pályamenti csúszóvezeték, 

- a horogszerkezet felső állásának azt a helyzetét kell tekinteni, amely 
200 mm-rel lejjebb van a véghelyzetkapcsoló működési helyénél, 

- nem talajszinten mozgó emelőgép legalsó pontja, illetve talajszinten mozgó 
eme1őgép hídszerkezete és a talajszint között legalább 2000 mm szabad magas
ság legyen. Ettől azonban el lehet térni, ha az eme1ögép rendeltetése ezt meg
követeli, 

- terepszinten mozgó, vagy a talajszintet 2 m-nél jobban megközelítő eme
lőgépek pályája mentén 2 m magasságig legalább 6oo mm széles szabad he1yet 
kell biztosítani, az eme1őgép legkedvezőtlenebb helyzetében is. 

A darut biztonságosan meg kell tudni közelíteni és el kell tudni hagyni, 
mégpedig a daru barmely helyzetében. Különösen nehézséget okoz ennek kielé
gítése forgódaruknál, ahol a daruval együtt forgó kezelőkosár bejáratát úgy kell 
kialakítani, hogy a kosarat megközelíteni igyekvő még a forgómozgás váratlan 
megindulása esetén se kerülhessen veszélyes körülmények közé. A terepszinten 
mozgó daruk megközelítése általában nem jelent nehézséget. A magaspályán 
mozgó daruk telepítéséve1 a későbbiekben foglalkozunk. 

A kötött pályán mozgó daruk telepítési kérdéseinek köréhez tartozik a 
darupályasín és annak végütközői. 

Biztonságtechnikai szempontból a darupályasín gondos kivitelezésére, a sí
nek pontos párhuzamosságára és szintbe állítására kell ügyelni. De a szerkezet
nek lehetővé is kell tennie a párhuzamba- és szintbeállítást, mégpedig nemcsak 
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az első szerelésnél, hanem a későbbiekben is. Az épületszerkezethez hegesztett 
vagy bebetonozott darupályasínek létesítése ezért nem megengedhető. 

Gépi hajtású, sínen mozgó daruknak a darupályáról való lefutását erőtel
jes ütközőkkel kell megakadályozni. Az ütközési erő csökkentésére rugós, vagy 
legalább is rugalmas ütközőket kell alkalmazni. Az előírásokat vagy mind a 
pálya végén, mind a mozgó szerkezeten alkalmazott legalább 120 mm vastag 
gumitömbök elégítik ki, vagy merev felülettel ütköző olyan rugós ütköző, amely 
az ütközés munkájának felvételére méretezve van. Sínen mozgó szabadtéri da
ruknál az ütköző a viharos szél által a pályán végigsodort darut nem képes 
megállítani. Ezért minden szabadtéri darut sínfogó szerkezettel kell ellátni, (10. 
ábra) amellyel a darut a pálya bármely pontján a sínhez lehet rögzíteni. Persze 
a sínt is elég erőteljesen kell kiképezni, hogy az így ráháruló erőhatásoknak 
ellenálljon. 

A gyakorlatba kikerülő biztonságtechnikai szakmérnök számos esetben fog 
olyan szabadtéri daruval találkozni, amely sínfogóval ellátva nincs és így neki 
kel majd az üzem illetékeseinél intézkedni sínfogó létesítésére. Szükséges ezért, 
hogy legalább nagy vonalakban tisztában legyen a sínfogóval szemben támasz
tandó műszaki követelményekkel. 

A sínfogó feladata a darut üzemen kívüli állapotában viharos erejű szél 
ellenében is biztonságosan megtartani. A számításba veendő szélnyomást, illetve 
a szélerő kiszámításának részletes szabályait az MSZ 9749 számú szabvány tar
talmazza. 

Az eszerint kiszámított szélerőnek megfelelő nagyságú súrlódási erőt kell a 
sínfogónak a darupályasín oldalfelületein létrehozni tudnia. Ha sínfogó pofáinak 
a sínen érintkező felülete sima, akkor a surlódási tényezőt = 0,15-re, ha rovát
kolt (és edzett) akkor = 0,2,-re vehetjük. 

A pofákat a sínhez szorító erő kiszámításánál figyelembe kell venni, hogy 
a sínfogó szerkezetek mindig egy pár egymással szembe ható pofát tartalmaznak 
és hogy egy darun általában két - ritkábban, ha feltétlenül szükséges - négy 
sínfogó szerkezetet szerelnek fel. 

Legyen például egy 20 t önsúlyú daru szabvány szerint kiszámított szél
felülete 50 m2, a szélerő 6500 kg a daru rögzítése történjék két sínfogó szer
kezettel, két pár sima felületű sínfogó pofával. A szükséges szorító erő a 

szélerő 2 pofák száma x surólási tényező x szorító erő 

képletből számítva 6500 kg. 
A rögzítőerő szükséglet kiszámításánál a kiszámított szélerőt még valami

lyen biztonságitényezővel is szorozni nem indokolt, elegendő biztonságot nyújt, 
ha nem vesszük figyelembe, hogy maga a lefékezett futókerekü daru is fejt ki 
bizonyos ellenállást a széllel szemben. 

A biztonságos üzemhez hozzátartozik, hogy a daruval vagy a daru környe
zetében dolgozókat megfelelő táblák figyelmeztessék a veszélyekre, illetve meg
felelő táblák tiltsák a veszélyes következményekkel járó cselekményeket. A szük
séges táblák felsorolását és szövegét az Óvórendszabály tartalmazza. 

A daru telepítésének fogalomkörébe tartozik az áramellátását szolgáló ve
zeték főkapcsolójának elhelyezése. A főkapcsolót lehetőleg a darupálya végéhez, 
a daru feljárójához kell telepíteni és feltűnően megjelölni. Ha - kivételesen -
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nem telepíthető a feljáró mellé, akkor - a feltűnő megjelölésen kívül - még 
a feljáró mellé is kell táblát elhelyezni, amely a főkapcsoló helyét megadja. 

Be kell tartani a mindenkori tűzvédelmi előírásokat. Az esetleges tűzesetek 
megfékezésére minden gépi hajtású daru vezetőhelyén száraz poroltókészüléket 
kell elhelyezni. 

A daruk festésénél figyelembe kell venni a biztonsági színezésre vonat
kozó szabványokat, különösen a csupasz áramvezető sínek és a daru legkiállóbb 
részei festésénél. 

3.2. A daru iizembehelyezése 

Minden újonnan telepített emelőgép üzembehelyezését engedélyezési-átvételi 
eljárásnak kell megelőznie. Az engedélyezési eljárás csak akkor tekinthető sza
bályosnak, ha azon a szakszervezetek központi munkavédelmi felügyelője is részt 
vett. Az ezzel kapcsolatos részletes előírásokat az Óvórendszabály tartalmazza. 

Az átvételi eljárást telepített daruknál a daru végleges működési helyén, 
kisebb és magajáró daruknál a gyártó vállalat telephelyén kell lefolytatni. Az 
eljárás lebonyolításáról az előbbi esetben a felhasználó vállalat emelőgép ügy
intézője, az utóbbi esetben a gyártó vállalat MEO-ja köteles gondoskodni. 

Az eljárás során - egyebek között - meg kell követelni a kitöltött és összes 
tartozékaival felszerelt szabványos Daru-könyv átadását, ezen belül különösen 
az emelő sodronykötél és a horog műbizonylatának, valamint a daru munka
védelmi berendezései jegyzékének átadását. 

3.3. Üzemviteli előírások 

A daru biztonságos üzeméért elsősorban a következők felelősek: a daru 
vezetője, a kötöző, a daru üzemeltetője, karbantartója és a vállalati emelőgép 
ügyintéző. 

A felsoroltak felelősségének határairól, valamint a daruvezetők és a kötö
zők kötelező vizsgájáról az Óvórendszabály intézkedik részletesen. Itt csak né
hány fontosabb szempontra hívjuk fel a figyelmet. 

Darut csak megfelelő vizsgát tett daruvezető kezelhet. Ez az előírás akkor 
is betartandó, ha a darunak nincs állandó vezetője, hanem az üzem több dol
gozója is kezelheti egyéb munkája mellett. Ez az eset igen gyakran előfordul 
alsóvezérlésű és kézihajtású daruknál. Ilyenkor mindazoknak a dolgozóknak, akik 
a darut kezelhetik, daruvezetői vizsgát kell tenniök. 

Gőzgéppel vagy belső égésű motorral hajtott daru vezetőjének - ha külön 
gépész nincs - rendelkeznie kell az illető erőgép kezelésére jogosító képesítés
sel is. 

Ha járműre szerelt daru vezetője a járművet is vezeti, akkor járművezetői 
igazolvánnyal is kell rendelkeznie. 

A daruvezető kötelességéhez tartozik a műszakos vizsgálat elvégzése - ki
véve, ha erről műszakos karbantartó gondoskodik -, továbá az, hogy bármilyen 
rendellenességet észlel a daru üzeme során, azt az állandóan a vezetőhelyen 
tartandó darunaplóban bejegyezze, illetve váltótársával együtt a daru átvételé
nek-átadásának tényét aláírásával igazolja. 

Ha az emelőgépen még nem jogosított, tanuló vezető is van, az a darut 
csak gyakorlási ideje alatt és csak a vezetésre jogosult daruvezetö jelenlétében, 
felügyelete alatt és felelősségére vezetheti. 
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Nagyfoótosságú a daruk, függesztékek rendszeres vizsgálata, karbantartása. 
Ennek megtörténtében része van az üzemeltetőnek, a karbantartónak és az eme
lőgép ügyintézőnek is. Az egyes gépek, függesztékek két vizsgálata közt eltelhető 
időt - az Óvórendszabály adta határokon belül - az emelőgép ügyintéző szabja 
meg és ő ellenőrzi is az időszakok betartását. Az üzemeltető felel azonban érte, 
hogy üzemében csak nyilvántartott és. vizsgált daru, függeszték legyen használat
ban, illetve, hogy a vizsgálat, karbantartás, kis- és nagyjavítás pontosabb idő
pontjában és lebonyolításában a karbantartóval megállapodjon. 

Minden vállalatnál, ahol darut üzemben tartanak, kinevezett emelőgép ügy
intézőnek is kell lennie. Az emelőgép ügyintéző nem annyira intézkedő személy 
mint ellenőr és koordináló, a v.illalat területén működő összes daru és daru
vezető műszaki irányítója. 

Idáig felsoroltuk az emelőgép üzemében szerepet játszókat. Nézzük most 
magának az üzemeltetésnek néhány fontosabb biztonsági követelményét. 

Az emelőgépen, annak veZetőhelyén több személynek tartózkodni tilos. Ez 
alól :kivétei, ha az előírt gyakorlat· megszerzése céljából tanuló vezető tartóz
kodik a vezetőhelyen, ha a · daruval folyékony fémet szállítanak vagy öntenek, 
továbbá ha ·feltétlenül szükséges az emelőgép valamely részének üzem közbeni 
vizsgálata, ellenőrzése. 

Az emelőgépre csak arra illetékes, az őket fenyegető veszélyekről tájékozott 
személyek mehetnek fel, dc azok is csak a szolgálatot teljesítő emelőgépvezető 
tudtával ·és hozzájárulásával. Az eme1őgépre felmenni csak az e célra megálla-
pított úton és módon szabad. · 

Az emelőgép vezetője a vezetőhelyet szolgálati ideje alatt általában csak 
a munkarendben előírt szünetek alkalmával és munkaidejének letelte után hagy- " 
hatja el de·csak akkor, ha az emelőgépen teher nem függ. 

Az emelőgép vezetője műszaki vezefőinek utasításait követni tartozik de 
csak addig, amíg megítélése szerint azok az emelőgép kezelésére vonatkozó elő-
írásokkal nem ellenkeznek. • 

Az emelőgépet csak rendeltetésének megfelelően szabad használni. Ha az 
emelendő teher súlya, méretei, vagy az emelés bármely körülménye veszélyes, 
szokatlan, akkor az emelőgépvezető szakmai vezetőjének jelenléte szükséges. Em
berek tartózkodására szolgáló építmények felett terhet szállítani tilos. A meg
eIIlelt terhen munkát végezni tilos. Teherszállításra készült emelőgéppel szemé
lyeket szállítani tilos. 

Függő horoggal vagy megfogó szerkezettel csak függőleges irányú erőhatást 
szabad kifejteni. 

A teher mozgatását mindenkor úgy kell végezni, hogy a biztonsági végállás
kapcsolók ne lépjenek működésbe. A kötélen függő teherfelvevő szerkezetet 
nem szabad a talajra·, vagy a padlón, talajon levő tárgyra, anyagra olyan mér
tékben leengedni, hogy a függesztőkötél meglazuljon, mert ez az emelőkötélnek 
a terelőelemek hornyából való kiugrását eredményezheti és így súlyos balesetet 
is eredményezhet. 

Leerősített, letapadt, lefagyott,_ beépített tárgyat megemelni csak akkor sza
bad, hap az emelőgép kifejezetten erre van tervezve. 

A terhet sebességkorlátozás nélkül, szabad eséssel süllyeszteni tilos. 
Veszélyes erősségű szélben a szabadtéren működő emelőgépeket üzemen 

kívül kell helyezni és rögzíteni. 
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Az üzem megkezdésekor az, emelőgép vezetőjének meg kell győződnie ar
ról, hogy az emelőgépen illetéktelen személy nem tartózkodik, majd bekap..:: 
csolhatja a főkapcsolót: először csak egy pillanatra, majd ha veszély nem mu
tatkozik, véglegesen. Ellenőriznie kell, hogy az összes jelzőlámpacsoport vala
mennyi lámpája ég-e, majd - a legnagyobbfokú óvatossággal - ki kell' próbálnia 
valamennyi véghelyzetkapcsoló működőképességét (kivéve persze a kettőzött vég·· 
helyzetkapcsolók második kapcsolóját). Minden mozgás bekapcsolása előtt hang
jelzéssel figyelmeztetnie kell környezetét. 

Ha a teher mozgatásának folyamán más személy (pl. a kötöző) is közre
működik, akkor, az emelőgép vezetője ennek jelzéseinek figyelembevéte1ével 
irányítja az. emelőgépet. Az· irányítást azonban mindig csak egy személy lát
hatja el és az emelőgép vezetőjének mindig tudnia kell, ki az a személy, akinek 
jelzéseit kj)te1es figyelembe venni. ,,Megállj!'' jelzést azonban az emelőgép ve
zctőj'éhek mindenkitől kötelessége azonnal elfogadni. 

A teher megemelésére jelzést csak akkor szabad adni, ha a teher az eme
lőgép teherfelvevő szerkezetére megbízhatóa~ fel' van erősítve, a teher ·körül 
dolgozók attól biztonságos mértékben eltávolodtak és az emelőgéppel való moz
gás sem személyekre, sem tárgyakra veszéllyel nem jár. Az emelési műveletnél 
először· éppen csak ~eg kell feszíteni az emelő ·kötelet, majd annYira· __ meg
emelni a ·terhet, hogy ·eredeti helyzetéből éppen··csak elmozduljon. Ha ekkor 
nem végez meg nem erigedett irányú mozgást, és felerősítése is kellően biztos
nak bizonyul, akkor szabad az emelés majd a szállítás műveletét folytatni, be
fejezni. A terhet azonban a ·további szállítás során is mind az einelőgép veze
tőjének, mind irányítójának figyelemmel kell kísérnie, és ügyelnie arra, hogy 
azzal serikit és semmit el ne üthessen:. Ha · az emelőgép ·pályája fő közlekedési 
utat keresztez, akkor az emelőgép irányítója köteles gondoskodnr a forgalom 
leállításáról, mielőtt az emelőgép a teherrel odaérne. 

A terhet ugyancsak a legnagyobb fokú óvatossággal kell lehelyezni és a 
tehedelvevő szerkezetről csak akkor szabad lebontani, ha a teher bármilyen el
mozdulás ellen kellően biztosítva van. 

Az egyes működtető berendezéseket az emelőgép veu;tőjének úgy kell ke
zelnie, hogy az emelőgép mozgásai sima, lökésmentes lefolyás~k legyenek. 
Ellenáran,.mal fékezni tilos,_ ha csak a berendezés nem kifejezetten erre van ter
vezye,- vagy ha ezt baleset elkerülése szükségessé teszi. Bármilyen rendellenes
ség észlelésekor azonban a vezetőnek azonnal ki kell kapcsolnia az emelőgép 
főkapcsolóját. 

Üzemszünet, illetve műszak befejezte alkalmával a vezetőnek, mielőtt a 
vezetőállást elhagyja, a szerkezeteket az üzemszünetre 11legállapított helyzetbe 
kell hoznia. Ha a vezetőállásban való feljárás csak aZ eni_előgép bizonyos hely
zetében van engedélyezve, ezt a helyzetet kell létréhoznia. A vezetőállás elha
gyása előtt köteles a vezető minden gépet leállitani, illetőleg a: berendezést vil
lamos üzem esetén a főkapcsoló kikapcsolásával feszültségmentesíteni. Villamos 
üzemű emelögépnél mindazokat a kapcsolókat ki kell kapcsolni, amelyek be
kapcsolt állapota csupán a szóban forgó emelőgép üzeme érdekében volt szük
séges. Kikapcsolása után meg kell győződni arról, hogy a kapcsolóhoz tartozó 
jelzőlámpa-csoport minden tagja kialudt-e. A darupálya' menti Vezeték vagy 
csatlakozó fővezeték főkapcsolóját kikapcsolt állapotban kulccsal le kell zárni. 

A· tehernek az emelőberendezés .teherfelvevő szerkezetére való felerősítésé
hez a legalkalmasabb függesztéket és kötözési módot a kötöző ál1apítja meg. 
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Ennek során ügyelni kell arra, hogy a terhelést a horogra közvetítő elemek 
iránya minél kevésbé térjen el a függőlegestől, 41°-nál nagyobb eltérés semmi
képpen sem engedhető meg. 

A:z. emelőgépek biztonságos üzemének alapja a rendszeres és gondos kar
bantartás. Ezért az emelőgépek karbantartását tervszerű megelőző karbantartási 
rendszerrel kell végezni. 

A vállalati emelőgép ügyintézőnek minden emelőgépről és minden teherfel
vevő eszközről, függesztékről nyilvántartást kell felfektetnie, a gépi hajtású 
emelőgépekről szabványos darukönyv formájában. Ezután a nyilvántartásba vett 
gépek, eszközök mindegyikére meg kell állapítani a szerkezeti és fővizsgálatok 
gyakoriságát, és ezzel összhangban a kis- és nagyjavítások gyakoriságát. Ennek 
alapján - az egyes gépek és eszközök üzemeltetőjével és karbantartójával közö
sen - éves vizsgálati és karbantartási tervet kell kidolgozni. 

Az ezekkel kapcsolatos részletes előírásokat az Óvórendszabály tartal
mazza. 

Vizsgálatot csak az emelőberendezés üzemen kívüli, feszültségmentesített ál 
lapotában szabad tartani. A feszültségmentesítő kapcsolót le kell zárni és rajn 
,,Bekapcsolni tilos, a vezetéken dolgoznak" feliratot elhelyezni. Ha a vizsgála~ 
vagy javítás során szükségessé válik az emelőgép üzembehelyezése vagy vala
melyik mozgásának megindítása, akkor ezt csak a vizsgálatot (i,avkást) végző 
dolgozók helyszíni csoportvezetőjének kívánságára és felügyelete mellett szabad 
megtenni. 

A vizsgáló és karbantartó dolgozók üzemben levő emelőgépre csak az 
emelőgépvezető tudtával és hozzájárulásával mehetnek fel és eltávozásukat is 
kötelesek bejelenteni. A vizsgálat során figyelembe kell venni az emelőgép nap
lójába bejegyzett észleléseket. 

A vizsgálat megtörténtéről és eredményéről írásban kell értesíteni az eme
gép ügyintézőt, aki azt az emelőgép darukönyvébe vagy más nyilvántartásába 
bevezeti. Egyidejűleg intézkedni tartozik az esetleg feltárt hiányosságok kikü
szöbölésére. 

A vizsgálatot végzők a vizsgálat megtörténtét, idejét és esetleges vélemé
nyüket az emelőgép naplójába is kötelesek bejegyezni. 

Ha a darupályán több daru van üzemben, akkor a javítás alatt álló daru
tól 1,5 m-re az üzemet folytató daruk felé ütközőt kell szerelni mindkét sínre 
és az üzemet folytató daruk vezetőit a vizsgálat vagy javítás megkezdéséről érte
síteni kell. A javítás alatt álló daru alatti területet el kell zárni és „a darut 
javítják, alatta közlekedni életveszélyes és tilos" szövegű táblával megjelölni. 

Minden javítás, átalakítás után szakképzett műszaki ellenőrnek kell a gépet 
átvennie. Ha a javítás, átalakítás nagyobb arányú volt, akkor teljes átvételi 
eljárást kell tartani. 

5. A daruüzemmel kapcsolatos fontosabb előírások felsorolása 

Óvórends,r.abályok 

OR 016 Emelőgépek balesetelháritó és egészségvédő Óvórendszabálya 
OR Építőipari emelőgépek balesetelhárító és egészségvédő Óvórend

szabálya (előkészítés alatt) 
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Szabványok 

MSZ 172 

MSZ 453 

MSZ Ij85 

MSZ 1600 

MSZ 2066 

MSZ 2646 

MSZ 2654 

MSZ 4836 

MSZ 4850 

MSZ 5520 

MSZ 5529 

MSZ 5 530 

MSZ 5742 

MSZ 6701 

MSZ 6709 

MSZ 67IO 

MSZ 6720 

Földelés és érintésvédelem erősáramú villamos berendezésekbtn 

Figyelmeztetötáblák villamos berendezések számára 

Üzemi szabályzat erősáramú berendezések számára 

Biztonsági szabályzat erősáramú villamos berendezések létesíté~ 
sére 

Darusodronykötél. Műszaki követelmények és vizsgák 

Sodronykötél 6 x 3 7 = 222 huzalból, egy középső kenderbetéttel 

Sodronykötélszerkezet megválasztása 

Daruk villamos berendezése. Munkavezeték, szerelvények és 
áramszedők 

Emelőgépek villamos berendezése. Létesítési előírás 

Ipari láncok. Szemes-lánc és szerelvényei. Műszaki előírások. 
Vizsgálat. Minősítés 

Ipari szemeslánc hőkezelése 

Ipari láncok. Attekintés. Alkalmazás 

Sodronykötél műszaki szállítási feltételei 

Anyagmozgató gépek elnevezése és csoportba sorolása 

Emelögépek. B típusú futódaruknak az épülettel kapcsolatos fő
adatai és üzemi sebességei 

Egyfőtartós kézimozgatású futódaru 1-5 tonna teherbírással 

Emelőgépek. Kézierök és sebességek kézimozgatású emelögé
peken 

MSZ 6716 Emelőgépek átvételének műszaki előírásai 

MSZ 7 346 Emelőgépek. Egyfőtartós villamos könnyű futódaru épülettel 
kapcsolatos főadatai és üzemi sebességei 

MSZ 7347 Emelőgépek. Kétfőtartós villamos könnyű futódaru épülettel 

MSZ 9228 

MSZ 9675 

MSZ 9704 

MSZ 9701 

MSZ 97o6 

MSZ 9707 

MSZ 97II 

kapcsolatos főadatai és üzemi sebességei 

Daruk villamos berendezése. Feszültségmentesítés villamos re
teszeléssel 

Emelőgépek. Darusodronykötelek méretezése, kötélkorongok ki
választása. Alkalmazása követelményei 

Kötélvégrögzítö 

Egyágú teheremelő horog 

Teheremelő horog. A horogszár kiképzése 

Teheremelő horog. Gyártási és átvételi előírások 

Kétágú teheremelő horog 
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MSZ 9713 Szorítókengyel sodronykötélhurokhoz 

MSZ 971j Emelőgépek. Sodronykötélcsülök készítésmódja 

MSZ 9721 Emelőgépek kezelési és karbantartási előírásai 

MSZ 9724 Kétfőtartós kézimozgatású futódaru 3-10 tonna teherbírással 

MSZ 972j Emelőgépek. Darukönyv 

MSZ 15030 Darupálya méretezése 

MSZ 16736 Daruk tervszerű megelőző karbantartása 

MSZ 17066 Biztonsági szín- és alakje1ek 

MSZ 9749 Daruk acélszerkezetének tervezése. Műszaki követelmények. 




