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BEVEZETÉS.

Bányászok és kohászok/
Hogy fogalmatok legyen foglalkozásotok veszélyességé-

ről, itt a baleseti statisztikának csak néhány számát említjük
fel. Az iQji-dik évben a bányászatnál és kohászatnál 59, az
TQ^2-dik évben pedig 43 halálos baleset történt. A nyolc
napon túl gyógyuló súlyos balesetek száma mind a két évben
meghaladta a jooo-et. Vagyis, ha a munkáslétszámot kereken
3O,ooo-re vesszük, az említett adatok azt jelentik, hogy egy
év alatt minden tizedik bányászt vagy kohászt munkája köz-
ben baleset ér s csak a véletlen szerencsétől függ, hogy a
megtörtént baleset súlyos sérüléssel, részleges munkakép-
telenséggel, avagy halállal végződik-e vagy sem.

Hogy ezek a balesetek a sok szenvedésen és könnyeken
kívül pénzben és kenyérben mit jelentenek, az kitűnik abból,
hogy a munkaadók igjo-ban hétszázezer pengőt, igji-ben
pedig majdnem egymillió pengőt fizettek be az OTl-nak
baleseti kártalanításra. Ha most a háromezer sérültnek mun-
kában elvesztett idejét évenként hozzávetőlegesen százezer
műszakra tesszük, akkor a balesetet szenvedett bányász és
kohász munkavállalók munkabérvesztesége évenként legalább
háromszázezer pengőt tesz ki. Ijesztő nagy számok) különö-
sen, ka azt meggondoljuk, hogy ezekkel a szántokkal a sebe-
sültek mennyi vére, szenvedése és a hozzátartozók mennyi
könnye és nyomorúsága jár együtt.

Ez a Kiskáté a balesetek és az azok nyomán fakadt
könny, szenvedés és nyomorúság megszüntetése ellen akar
küzdeni úgy, hogy a bányászokat és kohászokat egy ember-
öltő alatt megtörtént, gyakoribb balesetek példáinak felsoro-
lásával igyekszik a baleset elleni védekezés módjára meg-
tanítani.

A jelszó: BALESET ELLEN VÉDEKEZZ!
De lehet-e a balesetek ellen védekezni ?



Az életüket a Véletlen szeszélyére bízó bányászok és
kohászok, ha figyelmeztetik őket szabályellenes cselekedeteik-
nek következményeire, azt szokták mondani: „ami a Sors
könyvében a számunkra Írva van, azon változtatni nem lehet".
Példákat hoznak fel, amelyek azt látszanak igazolni, hogy
egy-egy társuk több veszélyes helyzetből kimenekült és mégis
végül halálos baleset áldozata lett, mert így rendelte szá-
ntára a Végzet.

Ez a hit merőben téves! A példákban f elhozott társuk-
kal nem azért következett be munka közben a halálos baleset)
mert a Sors így rendelte, hanem, mert társuk alaptermésze-
tére nézve nem volt óvatos, megfontolt^ hanem fegyelmezetlen
és vakmerő.

Száz baleset közül csak tíz az, amelyet elkerülhetetlen
természeti erők okoznak, míg kilencvennél az áldozat kozzá-
nemértése, fegyelmezetlensége játsszák a főszerepet.

Az óvatosság: biztonság l A vakmerőség : veszedelem l
Neveld önmagádban az óvatosságot, a hozzáértést és

fegyelmezettséget. Irtsd ki a Telkedből a tudatlanságot, a
fegyelmezetlenséget és vakmerőséget, akkor a hirtelen rád-
zúdult természeti veszélyek között is épségben fogsz meg-
állani.

Ha ezt a kis könyvet szeretettel olvasgatod s jó taná-
csait megfogadod, megedzed telked a rád leselkedő veszélyek
leküzdésére. Ha komolyan és erősen akarod: elkerülöd a
baleseteket, épkézláb, egészségesen maradsz és sem magad,
sem családod nem döntőd veszélybe és nyomorúságba.

A bányászhimnusz azt mondja:

Isten kezében életünk.
ő megsegít, reméljük!

Ha tudod és éried feladatodat; ha elszántan akarod a
balesetek elkerülését; és ha szilárdan hiszel és könnyelműen
nem bizakodói el jósorsodban, akkor a válságos pillanatok-
ban is segíteni tudsz magadon és az Isten is segíteni fog
rajtad.

Jó szerencsét!



L RÉSZ.
Balesetek a külszíni munkánál.

I. Fejezet.
A külszíni balesetekről általában.

Amikor a bányászat veszélyeiről beszélünk, akkor elsősorban
a földalatti balesetekre gondolunk. Azonban nem szabad elfelejteni,
hogy a külszinen, ahol a tiltó rendszabályok miatt a bányában nem
foglalkoztatható 16 evén aluli fiatal munkások és a bányamunkára
alkalmatlanok vagy már megrokkantak, napszámosok, nők, a műhe-
lyekben pedig tanoncok, képzett iparosok dolgoznak, szintén sok
baleset történik, amely ellen védekezni kell.

A külszíni balesetek nálunk 22—24 százalékát teszik az összes
baleseteknek. Míg a földalatti balesetek legnagyobb részénél elhárít-
hatlan természeti erők hatnak közre és azért ellenük nehezebb véde-
kezni, addig a külszíni baleseteket leginkább mulasztás, könnyelmű-
ség, túlbuzgóság és csak csekélyebb részben a meg nem felelő szer-
kezetek okozzák s ezek az okok könnyebben kiküszöbölhetők, tehát
a külszíni balesetek ellen könnyebb védekezni.

A külszíni munkáknál fokozottabban érvényesül az az igazság,
hogy mentői óvatosabban, nagyobb körültekintéssel, hozzáértéssel s
az óvórendszabályok pontos szemelőtt tartásával végzed munkádat,
annál kevésbbé érhet baleset.

Testi épséged, életed s Így sorsod
tehát saját kezedben van !



Józanság,
A balesetvizsgálatnál az egyik kérdés, amelyet a sérülthöz intéz

a bányahatóság képviselője, hogy ivott-e és mennyi szeszesitalt és
mennyi idővel a baleset megtörténte előtt?

A sérült rendszerint mosolyogva válaszolj hogy „ittam volna,
de nem igen telik".

Ennek a kérdésnek igen komoly oka van. A baleseti kimutatások
ugyanis azt bizonyítják, hogy igen sok baleset történik mulatozások
és ünnepek utáni napokon, vagy olyankor, amikor a sérült a baleset
előtt szeszesitalt ivott.

Még annak a szeszesital mennyiségnek is, amelyik nem okoz
részegséget, az a hatása, hogy élvezőjét vakmerőbbé, elvakultabbá és
olyanná teszi, hogy a veszélyt vagy nem ismeri fel, vagy azzal dacol.
Ezért van megtiltva, hogy sem a külszíni, sem a bányabeli munkánál
szeszesitalt inni nem szabad. Lehetnek esetek, hogy niég egy nagyon
csekély mennyiségű szeszesital is megárt.

A néphit azt tartja, hogy a részeg emberre az Úristen is vigyáz.
Ez abból a látszatból vált közhitté, hogy az ittas ember olyanokat esik,
hogy józan ember nyakát törné s még sem lesz semmi baja. Azonban
a tapasztalat azt bizonyítja, hogy nemcsak az ittas, hanem a kapatos
embert is sokkal könnyebben éri úgy a külszíni, mint a bányabeli
munkánál baleset, mint a szinjózan embert.

Ha teljesen nem is tudod megállani, hogy szeszesitallal ne élj,
abban mértékletes légy. Műszak előtt és műszak közben szeszesitalt
ne igyál és mulatozás után, ha nehéznek érzed a fejed, inkább ne menj
munkába.

Jól vésd eszedbe:

A mértékletesség1 egészség1!
A józanság biztonság!

A józanság és egészség
a megelégedett élet alapjai



JzembGvdgott
szaporabban



Munkaruha.
1. Mivel legtöbb esetben gépek, mozgó gépalkatrészek

körül végzed munkádat, ruházatod testhezsimuló legyen.
2. Ha gépek, gépalkatrészek mellett dolgozol, kabátod

ne legyen szakadt, ne legyen hosszú, ujja ne legyen bő s állan-
dóan begombolva tartsd.

H. Egy lakatostanonc a közlömü tengelye mellett tartotta az
olajoskannát. A közlőmÜ tengelye korláttal volt elkerítve. Amint a kor-
láton áthajolva az olajoskannáért nyúlt, a közlŐmü tengelyén lévő ruga
nyos Ősszekötőtárcsához ért,, az lelógó kabdtjáí elkapta s őt a tengely
fölé csavarta. Csak a gép hirtelen megállításával, kar- és lábtöréssel
menekült meg a biztos haláltól.

U Egy serleges felvonó javításánál egy géplakatos* amint a lefelé
menő serlegeket vizsgálta, az ajtót kinyitotta és kezét a figyeló'nyílás
závárján tartva, széles és rongyos kabátujja a nyílásba belógott. A ruhát
áss egyik serleg szöglete elkapva kezefejét behúzta s az eltörött.

3. Lábbelid ne legyen szakadt, vagy rongyos. A célnak
megfelelően eröstalpú legyen s ahol a munkád természete
megkívánja, csizmát viselj.

Ö Sgy napszámos a kazán tisztításánál kihordott izzó hamuba
lépett azt hivént hogy az már teljesen kihűlt. Az alul még izzó hamu
cipője szárán benyomult és bokáját megégette. Ha csizmát visel, ez nem
történik meg.

K Egy gépkezelő cipőjének talpa a cipő orránál levált. Amint
a vas csigalépcsőn lefelé sietett, cipőjének orra beleakadt az egyik lépcsŐ-
lemezbe. Orrabukott és lecsúszott a lépcsőn.

Védőszemüveg.
Az eszíergálásnál, fűrésznél, kovácsolásnál, szegecselés-

nél, köszörülésnél, autogcnhegesirtésnél és -vágásnál, maró
folyadékok kezelésénél, törőknél,
szurok-, salak-, és szénporlapátolás
nál, valamint brikett rakodásnál
védőszemüveget használj.

Igazj hogy a szemüveg használata
kellemetlen, mert a szemüveg megizzad,
az üveg homályossá lesz s ez megnehezíti
a tisztánlátást, de ezen könnyű segíteni
azzal, hogy időükéut, a munkaszimetben
megtorlód. Ezt u kis kellemetlenséget és
hátrányt a munkavégzésnél el kell tűrnöd.



9
Ha nem viselsz olyan munkánál szemüveget, hol

szemed épsége veszélyeztetve van, előbb-utóbb baleset ér és
könnyelműséged szemed világába kerülhet.

H Egy vágó köszörülésénél az esztergályos nem tette fel a védő-
szemüveget. Egy szikra a jobb szemébe szökkent s azt oly súlyosan meg-
sértette, hogy ki kellett operálni.

ít Egy napszámos salakot lapátolt a vasúti kocsiba. Munkáját
széttel szemközt végezte, amely szemébe hordta a finom salakrészeket.
Míg dolgozott, nem törődött vele. A salakban lévő finom üveges szilánkok
szemét megsebezték úgys hogy kötöhártyagyulladást kapott, amiből
hályog fejlődött s szemevilágát elvesztette.

Üj Egy munkás a k&törünél dolgozott > amely hirtelen megakadt.
Felment megnézni a garathoz a gép megakadásának az okát. Amint a
garaton benézett) egy kó'szilánk a szemébe pattant és szivárványhártyá-
idt megsértette. Fél szemére megvakult.

Biztonságiöv.
1. Bíztonságiövet használj olyan helyeken, hol a magas-

ban teli dolgoznod s ahol a lezuhanás veszélye fenyeget. Pél-
dául: villamos oszlopokon, állványok, magas építmények és áthida-
lások szerelésénél, széntartányokba való leereszkedésnél, sodrony-
kötelek kifeszítésénél.

2. A biztonságiövet használat
előtt próbáld ki úgy, hogy függeszd
fel a karabinerre s a hevederre
négy-öt társaddal függííhelyzetben
kapaszkodj bele. Ha az öv nem elég
erÖs, hibája ilyen próba alatt jelent-
kezni fog.

H Egy osztályozó szerelésénél az
egyik szerelő szegecselés közben egy kiálló
vasgerendán ült s nem kötötte ki magát
biztomágiövvel. Egy kötőlemez odaülesz-
tésénél egyensúlyt vesztett s lezuhant.

Egy sodronykötélpálya kötelének
kífeszííésénél az egyik állványon egy géplakatos és egy segédmunkás a
kötél feltételénél igyekeztek a hordkotelct az állvány tartóvájatába be-
helyezni. Mind a ketten biztonságiövvel odakötözték magukat ás
állványhoz^ azonban a géplakatos a kikötés helyéről nem érte el a
kőtelet. Feloldotta a biztonságiövet és a nélkül igyekezett a kőtelet
megemelni. Az ólmos esőtől az állvány csúszós volt* megcsúszott, leesett
és lábáttörte.



A villanyszerelőnek egy hat méter magas vasoszlopon egy eltört
szigetelöcsigát kellett kicserélnie. Kikötötte magát a biztonságiöwel.
A csiga leszerelésénél a kampó elgörbült s azt nagyobb erőfeszítéssel
igyekezett kalapácsával kiegyengetni. Lábát megfeszítve, teljes test-
súlyával a biztonságiövre támaszkodott. A karabinert tartó bőr reves
volt, elszakadt s a szerelő lezuhanva koponyaalapitörést szenvedett.

A. hálásét nem történt volna m&g^ ha a faizionságiovei
használat előtt kipróbálják,

II. Fejezet.

Kézi szerszámok.
A példabeszéd azt mondja, hogy jó szerszám^ fél munka.

Ezt megtoldhatjuk még azzal is, hogy jó szerszám, biztos munka.
Gondolj és vigyázz a szerszámodra. Szokott helyén rendben

tartsd, mert az nemcsak pénzbe kerül, hanem a tönkrement szer-
szám munkaközben balesetet is okozhat.

Hacsak lehetséges, a magad szerszámát használd, mert a meg-
szokott szerszámmal biztosabban dolgozhatsz s a mellett munka-
teljesítményedet is emelheted.

A kézi szerszámok használata közben származó balesetek két okra
vezethetők vissza: i. vagy nem jó szerszámot használnak^ 2. vagy
nem arra a célra használják a szerszámot, amire készült.

i. Ne használj csak JÓ nyelő
K nyelére szorosam felékéit kalapá-
csot, pőrölyt, fejszét, baltát, csá-
kányi, síiért másika közben kezedéi
meesíür-íJbeti, VKJÍV ha nvelérííl lére-

C-f * ÍT»' tf

piil, magad vagy társad balesetét

J; Egy lakatos hasadtnyelü kala-
páccsal dolgozott. Az erősebb ütéstől a
nyél kettétört s az elrepülő kalapács/ej
a közelálló tanoncot halántékán találta.

"n& törd Q fsted, 2- ^e dolgozz hasadtfokú, be-
£ hOSZfiálf fórt nqeiet- csorbult élű, megrepedt, elkopott

vagy peremes szerszámmal.
fl; A nyeles vágóval egy csövet akartak elvágni. A kalapács

kiperemesedett) ócska szerszám volt úgy> hogy egy ütésnél a peremből
egy szilánk pattant le, mely a vágót tartó segéd jobbszemébe repült és
annak szaruhártyáját átütötte.

3. Csak megfelelő nagyságú csavarkulcsot használj.
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Egy lakatosnak a meglazult csavaranyát kellett utánahúznia
osztályozórosta alapzatán. A magával hozott csavarkulcs nagy vuli

í; kényelemszeretetből nem ment másikért, hanem ezzel próbálta a csavar-
atyát meghúzni úgys hogy a csavaranya és a csavarkulcs nyílása közé
ejy. vaslemezdarabot tett. A csavarkulcs feszítésénél a lemez kipattant)
a cstyvarkulcs üresen fordult, a lakatos a lendülettől nekiesett a rosta
szegletének és koponyarepedést szenvedett.

í# A gépész egy szivattyútest kötőcsavarának meghúzásánál,
mert a csavarkulcs túl nagy volt, egy vésőt tett a csavarkulcs és csavar-
anya kösse s azt balkezével tartotta, míg jobbjával a csavarkulcsot
kezelte. A csavar meghúzásánál a csavarkulcs kilökte a vésőt, amely-
nek az ék balkesének csuklója fölött az inat elvágta.

4. Szögbeverésre rendes kalapácsot, vagy rövidnyeld
baltát és ne csákányt, harapófogót,, csavarituícsot, vésSt,
reszelőt is egyáb, nem arravalo szerszámot használj.

y. Egy kőműves szög beverésénél kőmiveskalapácsát használta,
melynek foka hasadt és peremes volt, azért a szöget a kalapács élével
igyekezett beverni. Hogy a szög el ne görbüljön, azt szorosan fogta
balkezével, A kalapács éle a szög fejéről lecsúszva, bál hüvelykujjának
körmét szétzúzta. A sebet elfertőzte, vérmérgezést kapott s nagy ujját
le kellett vágni.

5. Ne vágj, iie hasíts fát, deszkát csak fejszével vagy
baltával. Ne használj erre a célra csákásiyí, kapái, kŐmíves-
kalapácsot.

Jt Egy napszámos tüzet akart rakni s mert fejszéje nem volt,
csákányával igyekezett a fát elhasítani. A f a a csákány alól kicsúszott
s a csákány a napszámos jobb lábfején az inat keresztülvágta,

Ö„ A szöget a fában, deszkában ne hagyd vissza, ne
hajlítsd le, hanem húzd kí.

H A betonozáshoz használt deszkákból a kŐmives a szegeket nem
húzta ki, hanem kalapácsával csak legörbitette. Ezekkel a deszkákkal
beborították a műhely előtt készített betonjárdát. Egy malteroslány
lábát felhasította a legőrbitett szeg, merevgörcsöt kapott és meghalt.

7. Ha balíával, csákánnyal, kalapáccsal, pőröllyel, fűrész-
szél dolgozol, vigyázz, hogy magadat vagy társadat meg síé
sértsd.

^ Egy csőrepedés miatt a csatornát ki kellett bontani. A két
szerelő közt dolgozó napszámos, mert a fagyos talajban nehezen haladt,
egy nagyobb ütést akart mérni a földre. A lendület közben a csákány
a hátamögött álló egyik szerelőt érte, akinek kulcscsontja eltört.

H A villanyszerelők kint dolgoztak a vonalon. Hideg volt s
tüzet akartak rakni. Az egyik szerelő .görcsös, rövidebb /enyőoszlop-
darabot igyekezett széthasítani úgy,, hogy annak egyik végét a kereszt-



ben álló másik fadarabra helyezte* Hogy a keresetbe tett fa el ne csússzon,
ballábával megtámasztotta. A fejszével a görcsös darabra nagyobb ütést
mért. A fejsze a görcsön oldalra ugrott s ballábának feszítő inát elvágta.
Egész életére sánta lett,

\4 Egy külszíni szivattyúkerethez egy íiz centiméter vastag
keményfa pallódeszkát fűrészeltek el, melyen egymás mellett ácsplajbász-
szal több vonás volt húzva. A fűrészt a szerelő segített az ácsnak húzni.,
azonban nem volt vele tisztában., hogy melyik vonalon akarja az ács
elfürészelni a deszkát s kezdéskor a fürészt hirtelen a másik vonalra
irányította. Az éles fürész az ácsnak a kezébe szaladt s mutató- és
középujjának első izét levágta.

S. Szerszámodat munkaközbe H és munka után is rendes
helyére tedd, vagy szem előtt tartsd és ne szórd a földre.

J4- Az asztalosmühelyhcn az egyik tanonc a vonókést nem tette
a helyére s az a gyaluforgács közé keveredett^ mégpedig olyan szeren-
csétlenül., hogy az élével felfelé állt. Az egyik segéd vászoncipöjével
ráhágott és talpát súlyosan megsértette.

Létrák.
A létráknál a balesetek vagy azért történnek, mert a létra nincs

rendben s nem elég erős, vagy azért, mert azok elcsúsznak.
A balesetek elhárítása céljából :
i. Csak olyan létrát használj, mely a célnak megfelel.

Használat előtt vizsgáld meg a létrát, hogy fogai épek-e és
csapozása szílárd-e ? A létrák fokainak erősségét úgy próbál-
hatod ki, hogy a földre lefektetett létra fokain végiglépkedel.

2, Laza talajon vasalthegyű
létrát, kemény talajon, kövön, beto-
non és padlón ronggyal, gumisaru-
val burkoltvégű létrát használj. El-
csúszás ellen megfelelő védelmet
nyújt az is, hogy a létra alját geren-
dának, géprésznek, nehezebb tárgy-
nak támasztod neki. Ahol a létrát
nem támaszthatod falhoz, (közlő-
míítcngelynél, vastartónál, kifeszí-
tett kötélnél stb.) ott horgas, kam-
pós felsővégű létrát használj.

\A A transzformátorház állványozásánál a négy méter magas-
ságban lepadolt állványról akarták a második állványt építeni. Ebből
a célból az állványozó munkás egy létrát állított a tartóoszlopként
földbesülyesztett tis méter magas gömbfa oszlophoz. A gömbfaoszlop
nem esett pontosan a létra f első f okának közepére. A létrán álló munkás
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odébb akarta azt rántani, A létra a gömbölyű fán elcsúszott, oldalra
dőlt s a munkás leesve medencecsontját eltörte.
\ 3. Négy méternél hosszabb létrákat oldalt támasztókkal
használj. A baklétrákat elcsúszás, szétnyílás ellen alul kötő-
heVederrel biztosítsd.

\ y. Egy takaritőasszony az élelemtdri ablakok tisztogatásánál
a baklétrát hevederekkel nem kötötte ki. A létra a betonpadlón elcsúszott,

az asszony jobbcombja eltört.

Állványok.
i

A bányatelepen sokszor fordul elő az, hogy épületeken., kémé-
nyeken., magasabban fekvő gépszerkezetcken hirtelen javítást kell
végezni s erre a célra állványokat kell emelni. Az állványokon elő-
forduló balesetek többnyire halálosak s abból erednek, hogy az
állvány, esetleg annak egy része nem volt elég erős, vagy nem volt
megfelelően megerősítve, vagy pedig leesés ellen korláttal biztosítva.
Ezek a balesetek clkerülhetők3 ha az állványozásnál és azon való
munkánál a következőket tartod meg :

1. Az állványt, ha az nem falétrákból és vastartókból,
csavarokkal összeilleszthető részekből készült, hanem szögletes,
vagy gömbfa gerendákból, kapcsokkal jól erősítsd meg és
sűrűn dúcold, hogy váratlanul össze ne omoljon.

St A központi gépház f alán egy vastartót kellett kifúrni és a helyett,
hogy alulról létrákból vagy gerendákból készítettek volna állvány!
a munkapad számára., a tetőszerkezetre hat darab, beton-vaspálcából
készült kampóra akasztottak egy függöhidlást . A tartógerenda fúrása
közben, mikor a fúrót erősebben nekifeszítették a tartónak, a beton-
vaspálca közül kettő függőleges helyzetéből kimozdult, egynek a horga
letört, a padlódesska kicsúszott s a rajta álló lakatos a nyomócsővezetékre
esve halálosan megsérült,

2. Az állvány padozatdeszkáját szögezd a tartógerendák-
hoz, hogy el ne mozduljon.

jif A légsűritötelep vaskéményének szerelésénél a második kémény-
rakatot daruval felhúzva akarták az elsőre ráilhszteni. A második
kéményrész pereme a felhúzásnál megakadt a kémény első részének
peremébe. A géplakatos felment az állványra és egy vas feszít&rúdáal
kiszabadította a megakadt kéményrészt., amely súlypontjának meg-
felelően oldalra lendült^ az állványról leütötte az oda nem szegezett
deszkát. A lakatos azzal együtt hét méterről lezuhant és meghalt.

3. Ha állványokon vagy függőhíd-állványon veszélyes
helyen dolgozol, kösd ki magad biztonsági övvel-

4. A csiga kötelein függő, állítható hidállvány függesztő
gerendáit úgy támaszd alá és úgy erősítsd meg kötéllel,
kapoccsal, hogy az el ne mozdulhasson.
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y. A hűtőtorony mázolását két másoló egy kötélen függő híd-

állványon végezte. Munkaközben a hűtőtorony pattódeszkájára fekiey
tett egyik függesztögerenda, a pattódesska eltörése miatt kötéséből kf-
mozdult és a hidnak egyik vége lebillent. A két mázoló 15 méter magassqg-
bál lezuhant s közülük az egyik halálosan) másik súlyosan megsémlt.

Még « függőhíd lebittenése dacára sem történt volna
meg a baleset, ha a két mázoló magát biztonsági övpel a
függőhíd korlátjához kiköti.

III. Fejezet.
Balesetek erömíítclepekiiél.

Kazánház.
A kazánoknál a balesetek főként három okból állhatnak elő.

Úgymint: i. kazánrobbanásból., 2. kazán- vagy cjsövezeték-
repedésbol és j. a tömítések megiazulásábóL {•

\
Védekezés kazánrobbanás ellen, /

A kazánrobbanást előidézheti a túl nagy gazfeszültség,
továbbá a vízhiány, vagy a túlságos vastagságban lerakódott kazán-
kőnek a kazán faláról való hirtelen leválása.

Túl nagy gözfeszültség.
Ez ellen biztosíték az, hogy az engedélyezett feszültség piros

vonallal van a feszültségmérőn (rnanometer) megjelölve.
1. A kazán rendszeres kezelésével ügyelj arra, hogy a

gíízfeszültségeí a piros vonalon alul tartsd.
Ha a gözfeszültség a megengedettnél nagyobbra emelkedik, a

biztonsági szelep fújni kezd és a fölös gőznyomást rendes körülmények
között levezeti.

2. A biztonsági szelepet ne kösd le s a rendes súlyánál
nagyobb súllyal meg ne terheld.

Igen veszedelmes és rossz szokás az, hogy a kazán biztonsági
szelepét azért, hogy a gőzt tartsa s a kazánfűtő kényelmesebben dol-
gozzon, téglával vagy egyéb súllyal megterhelik.

3. Ha két, egy alacsonyabb és egy magasabb nyomásra
engedélyezett kazánnal egy gőzvezetékbe dolgozol, erre az
időre a magasabb nyomású kazán biztosító szelepének rendes
súlyait az alacsonyabb nyomásra engedélyezett súlyokkal kell
kicserélned.
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Egy lokomobükasdnnál, mert a gőzt a kazánban nem tudták

^tartani, a biztonsági szelepre egy téglát kötöttek. A nagy gőznyomás
aSkazánnak egy lemezét megrepeszlette s a kitóduló forró víz és gőz a
fűtSt leforr ásta.

\4. Ha a kazánban túlnagy a gőznyomás, szabályozd a
tüzefi a kazán huzatával, vagy szükség esetén nyisd ki a gőz-
lebocs^tó szelepet.

Vízhiány.
A Vízhiány miatt a kazán egy része áttüzesedik, elveszti eredeti

szilárdságát és rugalmasságát, megrepedhet s robbanás következhet.
5. Ügyelj, hogy a kazán mindig a vi/mű taton jelzett

vonásig legyen vízzel táplálva és ezért a tápszivattyú mindig
rendben legyen.

Ha a vízállás a kazánban valami okból mégis a jelzett
vonalon aljúi esik s azt nem tudod fenntartani, akkor nem sza-
bad hirtelen vizet adnod a kazánba, mert ha a tüzes felület
vízzel érintkezik, nagy gőznyomás lép fel, robbanás keletkez-
het, hanem a léghuzatot el kell zárnod, a tüzet a kazán alól,
amilyen gyorsan csak lehet., le kell húznod és a biztonsági
szelepet ki jkell nyitnod.

Hogy a vízhiány ellen védekezni lehessen, az újabb kazánokon
önműködő vízállást jelző berendezés van felszerelve, amely figyel-
mezteti a kazángondozót a megengedett legkisebb vízállásra. De még
ebben az esetben is vigyázz a vízállásraa mert az ilyen berendezés is
tönkremehet üpemközben.

6. Az Önműködő vízállást jelző készülékeket tartsd jó-
karban, hogy jól működjenek.

H." A kofsángondozó nem figyelt a vissáttásmutatóra s a kazánt
hosszabb ideig víz nélkül hagyta. Mikor észrevette a vízhiányt, hirtelen
megindította a tápszivattyút s a kazán felrobbant. A robbanás követ-
keztében négyen sebesültek meg súlyosan.

Kazánkő.
A túlságos vastagságban lerakódott kaxánkő is robbanást okoz-

hat a miatt, hogy a kazán falának kazánkövcl borított része nem tudja
a hőt a víznek átadni és ha a kazánkő hirtelen leválik vagy megreped,
a robbanás bekövetkezhet.

A kazánkő ellen úgy lehet védekezni, hogy különböző anyagok
hozzáadásával a vízből a meszet kicsapják, vagyis a vizet lágyítják,
vagy bizonyos időszakokban a kazánt a kazánkőtől megtisztítják.

7. Ha vízlágyító berendezés van, ügyelj, hogy a víz jól
legyen lágyítva, ha pedig a kajánt a kazán&Ötől tisztítod, azt
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gondosan és pontosan végezd. Kazánkőnek szerszámmal való
leverésénél védőszemüveget viselj.

Jt A kazántelepen az egyik kazán üzemenkfoül állott* mert
javítani kellett s ezért a másik hosszabb ideig volt üzemben tisztítás
nélkül. Ebben nagyon sok kazánkő rakódott le, e miatt a kazán fefrob-
bant s a gépmester és a kazángondozó súlyosan megsebesült. /

Jí Egy kasán tisztításánál a gépész a kazánkő leveréséné/ nem-
viselt védőszemüveget, A lepattanó kazánkő szemébe szökkent s/a sérü-
lések miatt jobbszemén hályog keletkezett. /

8. Ha a csövekből a vízkövct savval rágatod le^ a cs5-
véget ne dugaszold el, mert a keletkező gázok azt szétvethetik
s a szétfreccsenö maró folyadék sérülésedet okozhatja.

A kazán tisztításánál a kazán falát jól meg szokták vizsgálni,
hogy nincsenek-e azon maródások és megfigyelik, hogy a már észlelt
marások mennyire nagyobbodtak. Az ilyen maródások megakadályo-
zására, valamint a kazánkő lerakódásának megnehezítésért a kazánt ik
falát belül be szokták bizonyos anyaggal mázolni, amelyekből fojtó
és tűzveszélyes gőzök fejlődnek. l

9. A kazán belső falának mázolásánál csak/ biztonsági
vagy elektromos lámpát használj s a kazán nyílását tartsd
nyitva. Az elektromos lámpa 12 Voltnál magasabb feszült-
ségű nem lehet.

J( A kazánjavitó a kazán falát bevonattal akarta maródás ellen
ellátni. A napszámos, aki segített a munkában^ a bevonj anyaggál tele
vedret a kazán búvónyílására helyezte, amely a kazán békéjét a levegőtől
charta. Mire a napszámos visszajött, a kazdnjavítót a kazánból csak
eszméletlenül tudta kiemelni.

10. A kazánba tisztítás céljából addig be ne mén), míg
a kazánt a romlott levegőtől ki nem szellőztetted. Ha a kazánba
tisztítás miatt be kell menned, a búvónyílás fedelét addig
ne nyisd fel, míg abban gőz, vagy forró víz van.

n. Ha kazántisztítás vagy javítás miatt a kazánba be-
megy, a többi kazánokkal, gőzvezető csövekkel, víztápcsövek-
kel és gőzleeresztő vezetékekkel való összeköttetést tolattyúk-
kal vagy vakperemekkel zárd el úgy, hogy azt illetéktelenül
senki ki ne nyithassa. Jól teszed, ha a tolattyúk és szelepek
fogantyúit és kerekeit is leszereled.

Jí Egy kazántelepen a $-as számú kazánt belül javították, A
kazánfűtő a f-es számú kazán beiszaposodott lefúvószelepét ki akarta
fuvatni $ ezért kinyitotta a 8-as számú kazán lefúvószelepét. Miután
a telep 8 kazánja közös lefitvócsővezetékre volt szerelvet & kiáramló
gffz a javítás alatt levő $-as száma kazánba a le nem zárt csővezetéken
betódult s az ott dolgozó kazánjavitót leforrázta.
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Kazán- vagy csövesetékrepedés.
\ 12. A kazán oldalára felszerelt vízmutatóra, csapokra

ésMebocsátő szelepekre ügyelj, hogy azok meg ne sérüljenek.
\ 13. A vízállásmutatócső védőüvegjét óvd a sérülés ellen,

mert ha eltörik, a vízállásmutatócső is megsérülhet s a kiömlő
forr&víz és gőz balesetedet okozhatja s azonkívül a vízállás-
mutató nélkül a kazánt nem lehet üzemben tartani.

J$ A vízállásmutató csapját a fűtő nem tudta kézzel kinyitni s
égért azt egy nagyobb csavarkulccsal ütögetve igyekezett megmoz-
dítani. Az ütés véletlenül a vizáttásmutatót érte,, az eltört s a kiömlő
forró viz a fűtő arcát Összeégette.

14. A vízállásmutató szerel-
vényt sodronyszövet szemvédő nél-
kül ne tisztítsd.

15. A leeresztőszelepeket és
csapokat, ha azok kézzel, csavar-
kulccsal vagy fogóval nem nyitha-
tók, ne igyekezz kalapáccsal verni s
így kinyitni, mert eltörhetnek s a
kiömlő gőztől megsérülhetsz.

3". A lefuvatőszelepet csavarkulccsal
és fogóval a gépkezelő nem tudta kinyitni
s annak fogantyújára kalapáccsal ütéseket
mért. Az eltört s a kiömlo1 gőz alsó testét
leforrázta.

16. A kazán iszaplefuvató csapjait ne nyisd meg hirtelen,
mert azokat a nagy nyomás leszakíthatja s a forró víz lefor-
rázhat.

Az újabb kazánházakban a fő gőzvezetőcsőben robbanás esetére
önműködő szelepek vannak beépítve, amelyek a gőzt csőrepedés esetén
elzárják.

17. Ha nincs Önműködő szelep a fő gőzvezetékben és cső-
repedés történik, kézi elzáró szeleppel (tolattyúval) kell a
csövet elzárnod, de egyidejűleg a kazánok lefuvatószelepét is
ki kell nyitnod.

Tömítés meglazulása.
A gőzcsővek összeillesztésénél tömítés hiány miatt váratlanul

forró gőz szabadulhat ki.
18. Tömítési hibák javításánál, az összekötő csavarok

meghúzásakor fokozott óvatossággal dolgozz, mert a forró
gőz Összeégethct.

$ A g&zcsövek összeillesztésénél a tömítés meglazult a az egyik
lakatos a csavarok meghúzásával igyekezett a csőkarimákat szorosabbra
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húzni. Az egyik csavar túlhúzás következtében elszakadt) a gőz a tömí-
tést kivágta s a lakatost arcán és mellén leforrázta.

19. A nyomáspróbákat csak hidcgvíznyomással végezd.
Balesetet okozhatsz, ha azt gőznyomással és sűrített levegővel
végzed. Víznyomáspróbánál a legnagyobb nyomás ideje alatt
a forrasztott összeillesztéseket kalapáccsal iitogcsd, h^gy a
rejtett repedések kitűnjenek.

;J4 Egy léghűtőt hat atmoszféra nyomásra akartak kipróbálni
s erre a célra, mivel a sűrített levegő kéznél volt s vízzel nemi akartak
bajlódni, sűrített levegővel töltötték meg. A léghűtő mintegy p5 percig
bírta a nyomást, mikor egyszerre széthullott s a sserterepülő vasdarabok
a közelben tartózkodó egyik szerelőt halálra sebezték. !

Nem történt volna meg a baleset,, ha a léghü,éöt hideg-
víznyomással próbálják ki. /

Balesetek kazán tüzelésnél, szénpor tüzeléses-és gázkazánoknál.
A szénportüzeléses és gáztüzeléses kazánoknál a kicsapódó

lángok igen sok balesetet okozhatnak.
20. A fcazánrosíélyra sok, nedves, poros szenet ne rakj,

mert az hirtelen sok gázt fejleszthet, felrobbanhat s a tüzet
az ajtón keresztül rád lökheti,

21. A tüzelő és figyelő ajtók kinyitásánál húzódj félre,
mert a lángok kicsapódhatnak.

H" Egy szénportüzelcsű kazán megfigyelő nyílását az üzem-
lakatos úgy nyitotta ki, hogy nem húzódott eléggé félre. A kicsapódó
láng arcába szökött.

22. A szénpoi'tüzeléses kazán begyújtásánál először a tűz-
csóvát gyújtsd meg és tedd a kazánba és csak azután poriassz
bele olajat. Csak mikor az olajtüzeléssel a láng bizonyos
hosszúságot elért, fujtasd rá a szénport.

23. A gáztüzelésű kazánnál a begyújtásnál először a tűz-
csóvát helyezd el és gyújtsd meg a kazánban s azután ereszd
rá a gázt.

ft Egy gáztüzelésű kazánba a fűtő úgy gyújtott bes hogy a gáz-
csapot megnyitotta s csak azután gyújtotta meg a kazánba helyezett
csóvát. A kiomlff gáz f elrobbant s a fűtőt arcán és kezén súlyosan össze-
égette.

24. Gáztüzeléses kazán fűtőtcrében javítást addig ne
végezz, míg a gázbeomlés teljesen elzárva nincs és a kazán
fötőterét alaposan ki nem szellőztetted.

St A kö'míves bement a kazán fütó'terébe, hogy annak falazását
megvizsgálja. A kazán fűtőiére nem volt jól kiszettffztetve s a gázban
elsssédült. Súlyos gázmérgezéssel mentették ki.
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25. Gázvezetéket a kazántelepen túlnyomás nélkül iw
í levegőt szív íse s robbanás keletkezhet*

26* A kazán fűtőterébe ne bocsáss be a gázvezetékből
míg a gázvezetékből a levegő teljesen ki nincs szorítva.

27. A gáztüzelésnél a két égőt ne szabályozd egyidőben,
mert\mindkettő elaludhat, a gáz levegővel keveredhet és
fobbaűás keletkezhet.

~ V

Jfi A gázkazán kezelője a kazán két égőjének tolattyttídt egy-
idSben szabályozta s nem vette észre, hogy mindkét égő elaludt. Mikor

tolattynt újra nyitotta, robbanás keletkezett, mely a kasán ajtaját
s a kezelő1 súlyosan megsérült.

Gépház.
A gépházakba vagy gépbódékba idegeneknek szigorúan tilos

a belépés, mégis a tapasztalat azt mutatja., hogy a balesetek egy része
az idegeneknek a gépházakban való tartózkodása miatt keletkezik.
Különösen előfordulnak az ilyen balesetek olyan gépeknél, amelyek
közelében nagyobb számú munkás dolgozik és azoknak ellenőrzése
nehezebb, így például végtelenkötéllel szállító gép, légsűrítőgép,
rsrivattyú és a telepen szétszórt kisebb gépegységek gépházainál.

Ha a baleseteket el akarod kerülni, a következő szabályokra

1. Ne menj olyan gépházba, hol nincsen keresni valód.
Vedd komolyan a belépést tiltó tábla rendelkezését.

J4 Egy végtelenkötéllel szállító gép gépházába az egyik szállító-
munkás üzemszünet közben bement melegedni s felült a kötélfeszült-
séget kiegyensúlyozó fogaskerekeket elkerítő védőkorlátra. Amint a korlátra
kapaszkodott,, felső kacatjának alsó szélét a fogaskerekek bekapták.
A behúzás ellen Ösztönszerüleg védekezve., jobbkarjával hátranyúlt s
fost a fogaskerekek összeroncsolták.

2. A gépet és különösen annak védőkorláttal elzárt
részeit érintési távolságra ne közelítsd meg.

3 Egy napszámoslány a gépkezelő tudtán kívül belopözott
a gépterembe s a gőzüzemű dugattyús szállítógép egyik oldalán a
hajtórúd és a forgatókar részére kiképzett^ falazott mélyedéshez hajolva
gépolajat akart onnan merítem. A gépész a guggolóhelyzetben lévő
tfnyt nem láttat a gépet megindította s o, hajtórúd a lány fejét á
j!$hoz szorította.

3. A védőkorlátot és a gép védőburkolatát a gép járása
közben ne távoli t sd el s ha a javítás miatt mégis el kell azokat
távolítanod, a gépet ne indítsd meg addig, míg a védőburkolatot
és a korlátot helyére fel nem szerelted.
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transzmissziót hajtó kerék hajtószíjának javítása után
a gépkezelő a szíjat védő rácsot nem helyezte vissza azért, mert azt
hitte, hogy még javítani kell a szíjon. Később^ mikor a szíj mellett el

kellett mennie, ahhoz háttal túl közel for-
dult. A szij nyitva levő kabátjdt elkapta s
őt földhözvágta ágyt hogy jobblába eltört.

4. A gép járása közben mozgó
alkatrészeket ne érints. Gépet járás
közben ne javíts.

H Egy kisebb gőzgép forgatókar
keresztföje melegedett s azt a gépkezelő
vizes ronggyal hütötte. Mikor a rongyot
feltette, a szorítócsavarok balkezefejét úgy
megütötték, hogy három ujja eltört.

5. Ha biztonsági kenökésziilé-
kek nincsenek, ne kendd a gép
csapágyait, tengelyeit, fogaskerekeit

annak járása közben. A tisztogatást is csak a gép álló helyze-
tében végezd.

5t A gépkezelő egy végtelenkötéllel szállító gép előtét fogas-
kerekének csapágyát akarta megkenni a gép mozgása közben. Ezért
a két kötélkorong és a rajtuk többszörösen átvezetett drótkötelek közt
oldalról behajolt a csapágyhoz, A drótkötélnek a kett&shornyú korong
felé haladó része épen a gépkezelő háta és nyaka fölött vonult el. A kötél
egy kiálló drótszála beleakadt a gépkezelő kabátjának gallérjába^ melynél
fogva az őt a korong felé vonszolta. Nyaka és jobbkarja a korong és
a kötél közé került, mely azután nyakát és jobbkarját leszelte.

6. A szíjak gyantázását csak gyantaszóró szerkezettel
végezd. Mozgó szíjra kézzel gyantát ne szórj.

Jt Egy légsürítögép hajtószíját a gépkezelő kézzel gyantázta,
mert a gyantaszóró szerkezet tölcsére a megolvadt gyantától beragadt
s azt nem akarózoít neki kitisztítani. A gyanta a mozgó szíjról leszóródott
s ekkor ff) hogy az rajta maradjon, tenyerével kezdte a szíjon simítani,
E közben négy ujját a korong és a hajtőszíj leszakította.

7. Végtelenkötéllel szállító gépnél a kötélvizsgálatot
mindig a kifutó kötélágon végezd.

J4 Egy végtelenkötéllel szállító gép drótkötelének vizsgálatát
a gépész nem a korongtól, hanem szabályellenesen a korong felé
futó köíélágon végezte. Az erre a célra használt kőc a drótkötél egy
szakadt drótjában megakadt s a gépész jobbkeze/eje a rántástól a kóccal
együtt a kötél és a korong közé került és összeroncsolódott,

8. Elhasznált, üzemen kívül lévő szíjakat, köteleket
ügy akaszd fel a gépházban, hogy azok a mozgó géprészeket
ne érinthessék.
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. A gépész a mühelygépeket hajtó közlŐmü főtengelyén hagyta
az elhasznált szíjat azért., hogyha az újat megnyúlás miatt meg kellene
rövidítenie, a régi kéznél legyen, A gép járása közben észrevette^ hogy
a régi szíj a tengelyen akadozik, ezért azt ki akarta húzni s kötéllel
fákó'tüi, Kifeszités közben a régi szíjat az új elkapta és a gépészt a
főtengelyhez gyűrte. Csak a gép azonnali leállítása mentette meg a
haláltól.

9. Sikló és lejtősakna szállítógépnél az önműködő
biztonsági súlyféket üzemközben ne támaszd ki.

J4 Egy vegyes dőlésű, külszíni siklópálya villamos szállítógépénél
az önműködően záró féket a gépésznek lábbal kellett állandóan nyitva-
tartania. Hogy magán könnyítsen^ a lábféket kitámasztotta a szalagfék
kerekéhez egy kapanyéllel s így hagyta szabadon futni a csilléket.
Azok, nedves idő lévén megszaladtak. A gépész hirtelen nem tudta
a lábféket felszabadítani., sem pedig a kitámasztás miatt a szalagfék
kerekét meghúzni. A kisiklott s a feladóállomáson az egymás hegyérc
hátára torlódó csillék egy csillést halálragázoltak.

10. Lendítőker éknek holtpontról való elforgatásánál
ügyelj, hogy a gőzbebocsátó szelep el legyen zárva.

tt Egy stabil gőzgép lendítökereke holtponton állt. Annak elfor-
gatását egy emeltyűvel végezte az egyik gépkezelő. A gözbebocsátószelep
nyitva volt s amint a lenditSkerék a holtponton túljutva megindult) az
az emelő vasrudat a gépkezelő mellébe vágta.

11. Szíjat vagy hajtókötelet a gép járása közben hajtó-
kerékre rá ne tégy.

J( Egy stabil gőzgép hajtókerekéről a megrövidített szíj állandóan
leugrott. Ezt a gépész több munkás segítségével úgy akarta föltenni,
hogy a szíjat egy kötéllel a hajtókerékhez hurkolta és a kötél végét három
munkással huzattá, míg ő maga a gőz lassú bebocsátásával igyekezett
a hajtókereket lendületbe hozni. Az egyik munkást a kerék a kötélnél
fogva felkapta^ földhözvágta s koponyaalapi törést szenvedett.

12. A közlőmü szíjtárcsáira a szíjat annak mozgása köz-
ben puszta kézzel ne helyezd rá, hanem használd a szíj váltó-
villát vagy a szíjfeltevőrudat.

y. A mozgásban levő közlőmü szijtárcsájára a hajtőszijat kellett
rátenni. A szíjváltóvilla rossz volt s a gépkezelő a helyett^ hogy
a közlőmüvet megállította volna^ annak mozgása közben, kézzel igye-
kezett a szíjat a tárcsára húzni. A hajtószij balkesét elkapta s négy
ujját leszelte.

13. A magasan szerelt közlőmü tengelyének, csapágyai-
nak és szíj tárcsáinak javításánál kampós felsővégü és szöges,
vagy posztóval bekötött alsóvégű létrákat használj, hogy azok
a padozaton el ne csússzanak.



J4 ^£y magasan szerelt közlömü tengelyének csapágyát akarta
a gépkezelő megkérni. Nem volt kampös létrája s ezért egy közönséges
létrát támasztott áfáihoz, amelynek vége meg volt vasalva. Azs a beton
padlón elcsúszott s a gépész lezuhanva jóbbcombját törte.

Baleset ellen védekezz!

IV. Fejezet.

A műhelygépek és a kovácsmííhely balesetei.
Szabályok a balesetek elkerülésére.

A bányaüzem! javítóműhelyek föképen a következő gépekkel
vannak felszerelve:

A. Fémmegmunkáló gépek:
i. fúrógép, 2. esztergapad, 3. gőzkalapács, 4. csiszolókorong,

5. köszörűkő, 6. lemezvágóolló, 7. fémgyalugépa 8. verőgép, 9. maró-
gép, 10. fúróélesítőgép, n. szegecselő kalapács, 12. autogénhegesztő
és vágógép.

B. Famegmunkáló gépek :
i. közönséges körfűrész, 2. emcltyüs, állítható körfűrész, 3.

keretfttrész, 4. szalagfűrész, 5. gyalugép, 6. marógép, 7. esztergapad.
A balesetek ezeknél a gépeknél leginkább azáltal történnek,

hogy a megmunkálandó lem- vagy faanyagot helytelenül illesztik a
gépre, vagy azt megmunkálás közben nem az óvórendszabályoknak
megfelelően tartják úgy, hogy az a gépről leugrik; vagy azáltal, hogy
a gépet szabálytalanul kezelik, a védőburkolatot, védőkorlátot, szíj-
védqrácsot eltávolítják, a hajtószíjat a gép mozgása közben teszik fel
és veszik le, a gépet mozgás közben tisztítják, kenik vagy javítják.

Ezeknél a gépeknél a balesetekéi elkerülheted, ha a következő
szabályokra ügyelsz:

1. Csak jő állapotban és rendben lévő géppel dolgozz.
2. Addig ne dolgozz a géppel, míg működését tökéletesen

meg nem tanulod.
3. A szíj védőrácsot csak a gép áílő helyzetében távo-

lítsd el s addig ne indítsd meg a gépei, amíg azt jól vissza
nem tetted.

4. A gép védőburkolatát, védőkorlátját csak a gép álló
helyzetében távoEstsd el s csak akkor indítsd meg a gépet,
hogyha ezeket a védőfcészülékeket ismét a helyükre erősítetted.

5. Mozgó tárcsára puszta kézzel szíjat sohase tégy íel.
Ha rossz a szíjváltóvilla, azt javítsd vagy javíttasd meg s
csak azutáís hasz»á!d, de kézzel ne váltsd át a szíjat. A szíj-
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feltevő- vagy átváltórúd elég hosszú legyen, b.ogy kétkézzcl
biztosan tudd fogni.

6. Olajozást, tisztítást, javítást csak álló gépen végezz.
Tisztítókócot és szerszámoltat a gépállvány bordái és mélye-
dései közt ne tarts. Fa- vagy fémforgácstól, fűrészportól a
gépet csak álló helyzetében tisztítsd meg.

7. Akár a fém-, akár a famegmunkáló géppel dolgozol,
az anyagot vagy szerszámot úgy tartsd a géphez és úgy eríí-
sístd a gépre, hogy az kezedből ki ne csússzon, a gépen meg
ne lazuljon, vagy arról le ne ugorjon*

Ha a mozgó részhez, fogaskerékhez, valami okból köze-
lebb kell nyúlnod, azt álló helyzetben és erre a célra szolgáló
eszközökkel (kaparó, csipesz stb.) tedd.

Ha szilánk képzíídcsre alkalmas vas- vagy faanyagot
munkálsz meg, használj védőszemüveget.

8. Ha a gépen valami hibát veszel észre, vagy társaddal
baj történt, azonnal állítsd meg a gépet.

9- Ha bármi oknál fogva a géppel meg kell állani, ügyelj,
hogy a kikapcsolás biztos legyen s a gép magától meg ne
indulhasson.

10. A munka befejeztével kapcsold ki a gépet még akkor
is, ha a közlőmű megállt, hogy a munkaszünet után a ki nem
kapcsolt gép nem várt megindulása balesetet ne okozzon.

Gyakoribb balesetek.
A, Fémmegmunkáló gépeknél.

Fúrógépnél.
1. A megmunkálandó anyagot ne puszta kízzel, hanem

íbgóvaí, vagy más alkalmas befogó-
készülékkel tartsd szorosan a fúró
alatt az állványon.

Jf Egy géplakatosba fúrógéppel egy
kisebb vaslemezen több lyukat akart fúrni. A
vaslemezt fogó helyett kézzel fogta* Mikor
a szélső lyukat fúrta^ nem tudta kezével
fogni a lemezt^ hanem azt mindkét kezével
tetején nyomva igazította a fúró alá, A lemez
hirtelen megcsúszott s jóbokezének mutató-
és hüvelykujját a fúró szétroncsolta.

2, Elektromosan hajtott kézi
fúrógépnél ügyelj az átfúrandó tárgy
feltámasztására, hogy az munka köz-
beii el ne mozdulhasson.
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]4 Egy géplakatos a csilleszekrényen elektromosan hajtott fúró-
géppel szegecslyukakat fúrt. A csillcszekrény megbillent, a lakatos egyen-
súlyt vesztve a gépet nem tudta kikapcsolni s a fúró a combjába f úródott.

Esz tergapadnál.
H Egy esztergályos a gép tisztítása miatt levette a szíjrácsot,

Annak csavarjait) mert elkeveredtek a fémforgács kó'zŐttt nem tudta
visszatérőn s rács nélkül indította meg az esztergapadot. Munka közben
elfelejtkezett, hogy a szijrács nincs a helyén, véletlenül közelebb ment
a szíjhoz, az elkapta a kabátujjdt s jobb keze a szíj és a szijtárcsa közé
kerülve, három ujja összeroncsolódott.

Jt Egy esztergapadon a vasesztergályos a megmunkálandó ten-
gely rögzítő csavarjai közül egyet a gép lassú járása közben csavarkulccsal
meg akart húzni. A csavarkulcs levételével elkésett úgy, hogy jobbkeze
feje a csavarkulcs és az esztergapad közé szorulva eltörött.

Gőzkalapácsnál.
A g&zfcalapácsot addig meg ne indítsd, míg a megmun-

kálandó tuskót alatta pontosan el nem helyezték.
SC Két kovács fogóval a gözkalapdcs alá egy nagyobb izzó vas-

tuskét helyezett} amelyet ki akartak nyújtani. Az egyik oldalt álló kovács
fogóját nem tudta elég gyorsan kivenni. A pőrölykezelő ezt nem vette
észre s a pőrölyt hirtelen reáeresztette az izzó tuskóra, A tuskó alatt
JévÖfogó f elvágódott s annak egyik ága a kovács balarccsontjába fúródott.

Csiszolókorongnál.
J. A csiszolófeorongot a tengelyre tételnél ne üsd. Ügyelj

arra, hogy a tengely ne legyen vastag és ne feszítse, mert a
szoros felékeléssel a korongban
keletkező feszültség annak meg-
repedését és széthullását idéz-
heti elő.

2. A csiszolókorongon a
védőburok a munka alatt min-
dig rajta legyen.

"$.A csiszolókorongnak a lyuka
nagyobb volt, mint a tengely, ezért
azt a lakatos egy vasékkel olyan
erősen ékelte felt hogy a korongban

káros feszültség keletkezett. Amint a gépet megindította s a csiszolandó
vésőt a koronghoz szorította^ a korong szerterepült s egy darab a lakatos
arcát a védőszemüveg alatt súlyosan megsebezte,
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KÖszörükfínél.

1. Köszörülés közben a köszörííkovet nedvesen tartsd.
2. Benzines, olajos tisztítórongy, kóc ne legyen a köszörükő

közelében s vigyázz, hogy ruhád se legyen benzines, olajos.
Jí Egy géplakatos szerszdmélesltémél szárazon járatta a köszörűt.

Kabátja benzines volt, A köszörükö szikranyalábjától ruhája tüzet
fogott és amint kezével igyekezett magán elfojtani a tiizety súlyos égési
sebeket szenvedett,

3. Köszörülésnél viselj védőszemüveget.
5t A tanonc egy vágót akart a kövön köszőrülni. A szemüveget

nem tette fel. Az izzó fémszemecskék balsze.mébe repültek s olyan sérülést
okoztak, hogy szemét műtéttel kellett eltávolítani.

Lemezvágóollónál.

$Í Egy tanonc a lemesvágóottőn tizes kötegből álló lemezeket
aprózott fel. Amikor a lemezekből az utolsó köteget vágta, sietségében
ferdén tolta azt az olló alá úgy, hogy a lemezkötegnek egyik vége ás
olló mögötti ütközőléc f ölé került, A helyett, hogy azt visszahúzta volna,
az olló alatt igyekezett egyenesre igazítani. E közben az olló kése lecsa-
pott és négy ujját levágta.

Fémgyalugépnél, marógépnél.

fl; Gyalugépen a szivattyútest egyik lapjának egyenetlenségeit
szedték le. Amint a gyalugép be volt állítva, az egyik tanonc kíváncsi-
ságból hozzáment és a maróvésó't nagyon melegnek találva annak éles
végét egy rövid csővü olajozóval olajozni kezdte. E közben a mozgó
gyalulóvésö keretfoglalata jobbkeze fejét megütötte s azon súlyos zúzó-
dást okozott.

Nem történt volna meg a baleset^ hogyha a tanonc
szabályellenesen nem nyúl hozzá a géphez és hogyha rnár
hozzányúlt^ akkor megfelelő, hosszúcsövü olaj ózó t használ.

H A tárcsás marógépen egy nagyobb turbinaszivattyú lapátját
dolgozták meg. Egy segéd ügyelt fel a gépre s ahelyett., hogy azt figyelte
volna, a szomszédjával beszélgetett. Egy kis idő múlva észrevette., hogy
a maróvésÖk a jelzett vonalakon túlhaladtak. Nem kerülte meg a gépet,
hogy megállítsa, henem keresztülnyúlt a gép korongja fölött a szíjváltó-
mlldhoz s e közben a forgó korong mellén ruháját elkapta^ aföldrevdgta
s vdllperece eltörött.

Nem történt volna meg a baleset) ha a segéd munká-
jára ügyel s a gépet nem szabálytalanul igyekszik megállítani.
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Verögépnél.
4Í A verőgépe?! fémlapkákat préseltek. A lapkákat kidobó villa

rugója munkaközben eltörött s a lapkákat a gép nem dobta ki. A segéd
egy görbe szöggel igyekezett a lapkák kidobását elősegíteni. Keze a gép
nyomórúdja alá került s az hüvelyk és mutatóujját összeroncsolta.

A baleset nem történt volna meg, ha a segéd a gépei
szabályszerűen megállítja s úgy igyekszik a hibát kiküszö-
bölni.

Fúróélesítögépnél.
H Egy géplakatos a fúrókat egy élesittígépen élesítette. Az egyik

fúrót sietségében nem helyezte be szabályszerűen a fúrószárat rögzítő
mélyedésbe s amint az alakitökalapács a fúró végére ütött, az a lakatos
balfelsőkarjába fúródott.

Szegecselökalapácsnál.

M A szegecselésnél a kalapácsot kezelő lakatos gyorsan akart
végezni s nem várta meg, míg társa a lemezbe helyezett izzó szögem
fejére ráhelyezi a szegecselötuskót. Amint az izzó szögecsre rászorította
a sűrített levegővel hajtott szegecselökalapácsot, az kirepült, társa
combjára esett s azt megégette.

y. A géplakatos egy szögecset nem felülről hanem oldalról akart
a lemezről a sűrített levegővel hajtott vágókalapáccsal levágni. A szogecs
feje oldalra vágódott és a segédmunkásnak három fogát kiütötte.

$ A lakatos autogénvágóval egy vaslemezcsúzdából egy darabot
vágott le. A levágás után leeső vaslemezdarab ballábfejét súlyosan meg-
sértette.

B. Famegmunkálógépeknél.

Közönséges és állítható körfürésznél, keretfiirésznél
és szalagfűrésznél.

i. Ne dolgozz olyan fűrésszel, amelyen nincsen rajta
a kifogástalan állapotban levő védőké szülék.

Egy asztalos a körfűrészről eltávolította a védőburkolatot,
mert a forgács gyakran összegyűlt ás alatt s emiatt többszőr meg kelleti
állnia. Egy deszka fűrészeléséricl a fűrész egy görcsben megakadt, a
deszkát felvágta s az asztalos balkese a fűrészbe ütó'dott, mely négy
ujját levágta.

2. A megmunkálandó darabot puszta kézzel ne told
elÖre, hanem használj efötcldaraboi.



*7

J| Egy asztalossegédnek vékonyabb léceket kellett rövidebb
darabokra aprítani. Nem használt eló'tétdarabot, keze- a vékonyabb
léccel becsúszott a védőburkolat áld
és & fűrész a jobbhüvelykujjdt
levágta.

3. Deszkák hosszában való
elfíírészelésénél használj feszí-
tőéket.

Jt Egy szalagfűrészen vas-
tagabb keményfa padlódeszkát kel-
lett hosszában pontosan kettéfüré-
szelni. Mikor az ácssegéd már a
deszka végefelé járt, feszítőéket nem
használt, a fürész a deszka gör-
csösebb részében megszorult, elsza-
kadt s a kőzelhajoló ácssegédnek jobbarcát és homlokát súlyosan meg-
sértette.

4. Ne indítsd meg a gépet addig, míg azt valaki javítja
vagy rajta a beállítást végzi.

Jt Egy lakatos és az ácsmester nagyobb rönk fürészelése előtt
a keretfürész lapjait igazították. Mikor ezzel készen voltak, az dcs~
mester lement a pincébe, hogy a gépet bekapcsolja. Azalatt a lakatos
odaugrott a géphez, hogy az egyik lazának tetsző csavart még jobban
meghúzza. Az ekkor váratlanul megindított fürészkeret fejére csapott
s koponyaalapi törést szenvedett.

5. A fűrészelésre szánt rönköket fűrészelés előtt szilárdan
erősítsd meg.

H Az állítható keresztfürészen*! a fűrészkezelő egy fenyöszál-
fdból bányafát fűrészelt. A szálfa rögzítő kapcsa" meglazult. A fürész-
kezelő azt nem akarta beverni, hanem ballábával ráhágva> igyekezett
a szálfát a fürész alatt szilárdan tartani. Amint a fűrész átszelte a
rönköt, lába a szabaddá váló rőnkdarabon hirtelen megcsúszott, a fürész
alá esett, amely bal alsólábszárát leszelte.

Gyalugépnél és marógépnél.

1. A kés tisztítását csak a gép álló helyzetében végezd.
$ Egy asztalossegéd a gyalugép nyílása közt felgyűlt forgácsot

tgy fapálcikával igyekezett kipiszkálni. A fapáldka kezefejét rácsapta
& gyalura, amely azt súlyosan megsebesítette.

2. A megmunkáló darabot a gépen óvatosan és a vezetöléc
mellett told előre.

3. Használj a megmunkálandó anyag leszorítására meg-
felelő tolófogantyút.



2.8

H! Az asztalos egy keskenyebb deszka gyaluldsánál nem használt
sem vezetfflécet) sem tolófogantyút. A deszka félrecsúszott a gyalugép
fölöttt amely áss asztalos jobbkeze három ujjának végét levágta.

Esztergapadnál.

5t Az esztergályossegéd alakitóvésÖjének a nyele munkaközben
eltörött. Nem akarta az idői új szerszám igénylésével tölteni^ hanem
a vésőt egy másik rövidebb nyélbe tette bele s úgy kezdett vele dolgozni.
Mivel a rövid vésőt nem tudta rendesen nekitámasztani a megmunká-
landó fadarabnak) az a fa görcsös részében megakadt. Az eltört véső
elrepülő darabja orrcsontját eltörte,

Kovácsműhelyben.
y Egy kovácstanonc és egy segéd a forrasztandó csövet úgy

tartotta a kovácstüzbe., hogy annak vége a fujtatóventilátornak korláttal
elzárt hajtószijához ért. A forrasztandó cső vége f elcsapódott s a kovács-
tanonc állkapcsát eltörte.

J( A kovdcssegéd a tűzhelyen egy rugóacélt melegített í azt kovd-
csolgatta, hogy abból csavarhúzót készítsen. Mikor a rugóacél kihűlt,
a kalapáccsal egy nagyott ütött rd, annak elpattant darabja balszemébe
szökött s azt kiütötte.

Inkább adjuk a pénzt védőberende-
zésekre, mint balesetek kártalanítá-

sára.

V. Fejezet.

Balesetek emelőszerkezeteknél és felvonóknál.

Emelőbakok és daruk.
J4 A raktárba érkezett kábeleket a vasutikocsiból háromlábú

bakállványra szerelt csigasorral akarták kiemelni. A bakra a csigasort
nem többszörös lánchurokkal függesztették fel, hanem a bakállvány
oszlopait összetartó vaspálcára. A súlyos kábeldob kiemelésénél az
összekötő vaspálca eltört, a kábeldob leesett és a hat méter hosszú
szálfából késsült bakláb az egyik munkás fejére esett, aki koponyaalapi
törést szenvedett.

Tanulság: Az emelöbakra a csigasort többszörös
lánccal és ne a baklábakat összetartó vaspálcákra erősítsd fel.

\4 Egy négylábú emelöbakra a vasutikocsiból egy súlyosabb
lenditőkereket emeltek ki csigasorral. A bak lábai nem voltak dúcokkal
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merevítve. A súlyos kerék emelésénél az egyik bakláb csapossásánál
eltört, a lendítökerék oldalra fordult s az egyik munkást'agyonnyomta.

Tanulság: Súlyos tárgyak emelésére csak megfelelő
erősségű és jól merevített lábú emelöbakot használj.

Jt A gépházban az elektromos daruval a turbina-keretet helyeztek
az alapozásra. A darura felfüggesztett keretet több munkás kézzel
segítette,, hogy pontosan az alapozásra jöjjön rá. Leeresztés közben
a keret kissé félrebillent és két igaziló segédmunkásnak egy-egy lábát
az alapozáshoz nyomta és eltörte.

Tanulság: A darura felfüggesztett tárgyat helyére-
Állításkor ne kézzel^ hanem rúddal, vagy húzókötéllel igye-
kezz a helyes irányba terelni és sohase állj az emelendő
tárgy alá.

$_ Az 5500 lóerős gőzturbina kitakarítása céljából annak 30 méter-
mázsás fedelét le akarták emelni. Előzőleg az elektromosan hajtott
daru gépkezelője s a leszerelést végző gépészek nem elég pontosan beszélték
meg az eltávolítás irányát s a munkások úgy értették, hogy a géptől
hátrafelé fogja a gépkezelő a daruval a fedelet szállítani és ezért a
szerelők a turbina két oldala mellett maradták) hogy a fedelet irányit-
hassák. A darukezelö a fedelet a felemelés után nem húzta egyenesen
hátra a gép mögé, hanem kissé jobb oldalt fordulva vonta hátra.
A turbina mellett jobb oldalt álló szerelök közül kettő a fedélnek váratlan
oldalra fordulása elSl elugrani már nem tudott, a fedél pereme mind-
kettőjüket fejbcsujtotta s fölrevágta.

Tanulság: Súlyosabb tárgyak^ géprészek daruval való
emelésénél a darukezelő, továbbá a segédkező szerelők és
munkások között a végzendő munkára vonatkozólag pontos
megállapodás legyen.

Jt Az osztályozó vasvázának szerelésénél a felső emeletre merevítő
rúdvasakat daruval húzták fel. A merevítövasakat a helyett^ hogy
többszörösen., jól kötötték volna össze lánccal., csak egyszeresen s lazán
hurkolták át. Emelés közben az összekötött csomóból néhány rúdvas
visszahullott és az egyik segédkező tanonc vállára esve jobbkulcscsontját
és lapockáját eltörte.

Tanulság": A daruval emelendő tárgyakat (vasrudakat,
sínt, deszkát, szálfát^ stb.) úgy kösd össze és erősítsd nteg^
hogy azok szét ne hulljanak.

3 A munkások a szénosztályozó főserlegmüvének egyik részét
fagörgőkön továbbították. Az egyik munkás ballábafeje a görgők alá
került és eltört.

Tanulság: Súlyos tárgyak görgőkön való csúsztatásá-
nál vigyázz, hogy lábad vagy kezed a tárgy és a görgők
közé ne kerüljön.
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Csigasor.
y. A kazánból kihúzott 60 métermázsa súlyú forrcsörendszert

két vastartóra szerelt^ egy erősebb és egy gyengébb csigasor segélyével
emelték fel, hogy a vasutikocsiba helyezzek. Emelés közben az erősebb
csigasorral a kazáncsőrakat egyik oldalát magasabbra emelték és a súly
nagyobb része átlendült a gyengébb csigasor emelő láncára. Annak egyik
szeme elpattant, a kazáncsőrakat hirtelen oldalra fordult, a rajta álló
kovácssegéd nagy ívben a földre repült s mindkét karjának alsó szára eltört.

Tanulság": Súlyos tárgyak emelésére csak megfelelő
erősségű csigasort használj.

_tí A raktárból a szállítócsittére egy súlyosabb motort emeltek
fel csigasorral s az emelőbakra a csigasor emdöhorgát egy rövid lánccal
egyszeresen függesztették fel. Emelés közben a függesztÖlánc egyik szeme
elpattant,, a motor leesett s az egyik szerelő jobbahőldbszdrát eltörte.

Tanulság: A csigasor felfüggesztő horgát ne egy-
szeres, hanem többszörös lánccal akaszd az etnelobakra.

_jjj A kovácsscgcd egy fogaskerekei akart csigasorral a szállító-
kocsiról leemelni. Amint az emelőbakon a kereket a csigasorral emelte
attól félts hogy a kereket felfüggesztő lánc a csigasor emelöhorgdból
kicsúszik s azt a kezével igyekezeti megigazítani, E közben a lánc a
horog kajmójákoz csapódott s három ujját eltörte.

Tanulság: A csigasorra a terhet felfüggesztő láncot
emelés előtt igazítsd el. Emelés közben kezeddel ne érintsd
a függesztöláncoi és függesztőhorgokat.

píj Szénosztályozó szerelésénél egy nagyobb vasgerendát csiga-
sorral eresztettek le az emeletről. A gerenda irányítását végző segéd-
munkás kezét későn kapta el a gerenda végér8l> amely balkezét az
állványzathoz nyomta és súlyosan megzúzta.

Tanulság: Csigasoron függő tárgyak irányításánál
vigyázz, hogy a leeresztendő tárgy valamihez oda ne szorítson.

Kézi rudazatos emelő.
$. A benzinmozdonynak tengelyrugóit akarták kicserélni s ebből

a célból két, kési rudazatos emelővel fokozatosan emelték fel és gerendák-
kal támasztották alá. A rudazatos emelők alá vékony alátét-deszkát
tettek, amelyet emelés kőében az egyik emelő talpa szétnyomott. Az
emelő a beton padozatra kerülve elcsúszott,, a mozdony félrebillent s
az egyik szegleté alól az álátéttuskót kHöktes amelyek közül az egyik a
kéziemelőt hajtő géplakatost balvdllán súlyosan megsebesítette.

Tanulság*: A kézi rudazatos emelőt a felemelendő
tárgy alatt úgy helyezd el, hogy el ne csúszhasson és ki ne
ugorhasson. Megfelelő vastagságú gerendát vagy pattódeszkát
helyezz a talpa alá.
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Kézi vitla.

1. Cí»alc olyan vklát használj, amely u leeresztendő vagy
felemelendő söly nagyságához mérten iisegfelelően crfís.

Jt ^ guritó felett felállított, bányafa húzásra szolgáló kézi vitld-
val egy 50 £# súlyú iszapoló szelepet akartak leereszteni egy mélyebb
szintre. Két munkás a forgatókart tartotta, egy pedig a guritófölé készí-
tett hidlásra állt s a szelepet irányította befelé. A vitla tengelye horgas
szegekkel volt az állványra erősítve. A nehéz súly a szögeket részben
kihúzta, részben eltörte s a vitla tengelye kivágódva a forgatókar mel-
lett lévő' munkásokat oldalt lökte, a guritó fölött állónak pedig egyik
bordáját eltörte.

2. A viíla állványát használat előtt cölöphöz több kötél-
lel erősen horgonyozd le és súllyal jól terheld meg.

Jt Egy kazán-testet húztak fel lejtős pályán kézi vitlával a
kazánházba. A vasból készült kézi vitlát ebből a célból kikötötték drót-
kötéllel és súlyokkal is megterhelték. Mikor a kazán félúton volt, a vitlát
horgonyzó drótkötél elszakadt, a vitlára helyezett súlyok szerte repül-
tek s a kazán a lejtős pályán visszafelé csúszva magával rántotta a vitlát
is, A munkások közül egyet a legördülő vitla agyonsujtott.

3. Súly felhúzásánál a vitla zárókílincse állandóan zárva
legyen.

St Egy vaslemez kémény alapozásánál a kézi vitlával-földdel
telt bödönt húztak fel. Az egyik munkás a zárókilincset elfelejtette be-
zdrni. Amint a bődön felért, a munkások, hogy azt a padozatra fel-
vitessék, kissé visszaeresztették a vitlát abban a hitben, hogy a vitla
visszajutását a zárókilines megakadályozza. A bödönt a forgatókarral
a két munkás nem tudta visszatartani, az visszazuhant a 6 m. mély
alapozó gödörbe s az egyik forgattyú a forgatót tartó munkást homlokon
Sújtotta, a leeső bődön pedig a lent dolgozó munkások közül egyet agyon-
ütött.

4. Nagyobb aély leeresztésére csak sKselagfékkel felszerelt
vitlát használj s ilyeii&or a forgatőfcart szereld le.

H Kisebb kutató lejtősakna mélyítésénél fával megrakott csillét
eresztettek le kézi vitlával. A vitlának csak egyik fékjét működtették.
Áfás csillét a f ék nem tudta jól fogni, az megszaladt, a vitlán rajta f elej-
tett f orgatőkar a vitláról lerepült s a csillést úgy mellbevágta, hogy három
bordája eltört.

Külsadui felvonók.
A külszini. felvonók, amelyek az egyes üzemi épületek emele-

teire vezetnek (aknatornyokj mosókj osztályo/ók, nagyolvasztók, le-
párlók., raktárak, clclcmtárak stb.) különös baleseteket okozhatnak.

abból származnakj i. hogy. a biztosító, ajtók nem jól zárnak.
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2. Ha a felvonó személyszállításra is szolgál, abba nem a megengedett
oldalon szállnak be. 3. Teherfelvonókkal szabályellenesen utaznak
vagy huzatják magukat. 4. Végül pedig azáltal, hogy a teherfelvonókon
a szállítandó teher nincs jól elhelyezve.

JJ J. Az osztályozó f első szintjén a felvonó aknájának önműködő
ajtaja elromlott. Az ott dolgozó napszámos a meddővel telt csillét abban
a hiszemben, hogy a felvonó csészéje azon az emeleten van, betolta az
aknába. A csille lerántotta s halálra zúzta magát.

5f 2. Egy lakatostanonc szabálytalanul utazgatott a mosó
teherfelvonóján. Egyszer egy zökkenésnél nekiáŐlt a teherfelvonó olda-
lának, amely nem volt lemezzel fedve. Ruhája a vezetöléc és a felvonó-
csésze merevitőlemezei közé kerülve mellkastörést s&etwedett.

^ 5. A sodronykötélpálya felvonóján üres söröshordókat szállí-
tottak a földszintre, Az egyik menetnél a felvonó zökkent. A söröshordók
üt csészéről legitrultak s egy közülük az alsó szinten álló csillés fejére
esett úgy, hogy koponyacsonttöréssel meghalt,

jj 4. A felvonónál dolgozó csillés felnyitotta az önműködő ajtót
s a résen behajolt, hogy megnézze, f élűiről jön-e már a csésze"? Az, abban
a pillanatban ért oda s a csillés fejét leszelte.

Jobb a sérülést elkerülni, mint gyó-
gyítani.

VI. Fejezet.

Kohőüzemi balesetek.

Elegytér.
1. Az ércrakásokat ne ásd alá, abban lyukat ne vágj,

hanem az ércet sorban, megfelelő rézsüképzíídés mellett
lapátold.

W A fagyos ércrakást aldvdjták s úgy rakták meg a csilléket,
Munka közben az ércrakás megindult s a csilléket rakó napszámosok
közül kettőt elborított, akiket súlyos csonttörésekkel húztak ki az alól,

2. Ha érctartányokban az érc fennakad s annak a tölcsér-
ben való megbolygatása szükséges, azt csak kellő felügyelet
mellett, biztonsági Övvel és mentőkötéllel végezd.

^ A tartányban az érc fennakadt. A munkások ezt nem jelen-
tették a felügyelőnek, hanem ketten bementek vasrúddal az érctar-
lányba. Az egyik biztonsági övvel és mentőkötéllel szállt be, a másik
a nélkül. Míg dolgoztak, az ércrakás megindult s csak a mentőkötélen
függő munkást tudták kihúznit a másikat az érc eltemette s ott fulladt.
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3. A roncsoló alól és a vasűtikocsi döntésénél ércet ne

rakj> mert a leguruló érc veszélyeztethet.
Jí Az ércrakómunkás tilalomellenesen a roncsoló alól rakta az

ércet. Egy nagyobb ércdarab a roncsolóról a fejére esett s koponyáját
betörte.

4. Védőszemüveg nélkül ércet, mészkövet, salakot ne
törj és úgy helyezkedj cl, hogy munkáddal társadat ne
veszélyeztesd.

3 Az ércaprító munkás védőszemüveg nélkül dolgozott. Egy
ércszilánk szemébe pattants annak szivárványhártyáját átmetszette
s megvakult.

5. Koksz kirakásnál a vasútikocsi és csille között egy
arasznyi teret hagyj, hogy a vasútikocsi elmuzdulása a csillét
fel ne borítsa.

Jt A koksz kirakásnál a napszámos csilléjét szabály ellenére a
vasútikocsiig tolta, hogy a koksz le ne peregjen, A vasútikocsi előre-
tolásnál a csillét felfordította s a mellette álló napszámosra borította,
akinek két bordája eltört.

6. Az anyagfelvonó korlátját csak akkor nyisd ki, ha
a felvonó kocsija az elegytér szintjére ért és megállón. A jelt
csak akkor add meg az indításra, ha a szállítandó csillék
rendcsen el vannak helyezve s a védőkorlát le van engedve.

Jt Az anyagfelvonó korlátját a feladó munkás nyitvahagyta.
Erről megfeledkezett s az elegytér vágányának takarítása közben hátrálva
beleesett a korlát nélkül maradt felvonó üregébe s halálra zúzta magát.

7. Az anyagfelvonón ne utazz, mert az csak a felügyelettel
és ellenőrzéssel megbízott személyzetnek van megengedve.

Jí A feladómunkás szabályellenesen a felvonón) üres csillében
állva, huzattá fel magát az elegytérrffl. Felérkezés előtt a csilléből a
felvonó kocsijára akart kilépni. Egyensúlyt vesztett s felső testével a
felvonó és a felvonó pályáját merevítő vastartók közé került s halálosan
megsérült.

H. Ne terheld tű! a csilléket. Azokba legfeljebb 10 mázsát
tégy. A csille hátsó részét rakd meg jobban, orrát pedig
üresen hagyd.

H A csillét a salakrakó napszámos túlterhelte, azért annak
egyensúlya bizonytalanabb lett. A csille egy zökkenőnél f elborult s az az
erősen ráhajolva toló napszámos állkapcsát eltörte.

9. Mozgó kocsikban ne tartózkodj, próbát ne szedj. Ne
tedd ezt érc tölcsérekben vagy kokszrckcszekben sem, ha ott
ércet vagy kokszot ürítenek.

Jt A próbaszedő az érctölcsérből szedett próbát. Az elegytéri
munkások ércet szállítottak a tölcsérből. Az érckészlet a próbaszadÖ
alatt lesülyedt s az altestén súlyosan megsérült.
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Vastörő.
1. Ügy akaszd be a törötömböt, hogy az idő elStt ki ne

kapcsolódjék.
5f A törömű vezetésével megbízott vezetőműnkét a törötömböt

nem jól akasztotta ki. Mikor egy nagyobb vasat helyezett el a tórfftömb
áld, az kikapcsolódott, leesett s a vezetőmunkás két kezének alszdrdt
eltörte.

2. A törőtomb felhúzása előtt a töriibcn lévő vastörmelé-
ket, hogy a szabad mozgást ne gátolja, rakd a törÖmŰ oldal-
falaihoz. A törő ajtait csukd be s ne nyisd ki azokat a törö-
lő mb lecjtése előtt.

]2 A törőmü ajtait a törötomb felhúzása előtt nem csukták be
s a törötomb leejtésekor a szerterepülff vasdarabok közül egy az ajtón
kirepült s az egyik munkást jobbvállán súlyosan megsebesítette.

3. Ha a törötomb kiváltó kötelét kezeled, a megfigyelő
nyíláson figyeld annak működését.

4. A törömű működése alatt az oda beosztott munkásokat
és esetleg arra menőket úgy kell a törííműtől távoltartanod,
hogy sérülés be ne következzék.

H Egy> a törömű előtt elhaladó munkást az ott dolgozó nap-
számosok nem figyelmeztették, hogy a törés kezdődik s azt a törőmübÖl
véletlenül kirepült vasdarab súlyosan megsebesítette.

5. Ha a törömű vezetésével vagy megbízva, minden
rendellenséget jelents fellebbvalódnak s ha a törőmíí szerkeze-
tében hibát észlelsz, szüntesd meg annak üzemét.

Salakroncsoló.
Salakroncsolásnál ügyelj, hogy a salak ki legyen hűlve,

mert a gép faalkatrészei meggyulladhatnak.
Jí A salakroncsolóba adagolt salak még nem volt teljesen kihűlve.

A roncsoló faalkatrészei tüzetfogtak, oltás közben egy munkásnak a
ruhája meggyulladt és a munkás súlyos égési sebeket szenvedett.

Torokszint.
1. Ne tartózkodj a torokszinten, ha nem oda vagy be-

osztva.
2. Az adagoló szinten a felvonó kocsira csak akkor lépj,

ha az helyén van s teljesen megállt.
Jt Az adagoló szintre a felvonóval felhúzott kocsi még nem volt

helyén s az adagoló munkás sietségében hamarabb akarta azt a felvonóról
lehúzni. A felvonó megállásánál a kocsi zökkent, a munkás megcsúszott
s oldalra vágódva, jobbkönyökcsontja megrepedt.
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3- Ne aludj, ne feküdj le a torokszinten. Ne dohányozz

és nyílt tüzet ne rakj az adagolótölcsér közelében.
~$ Az adagoló segédmunkás italos volt s elálmosodott. Megkérte

két társát., hogy hagyják kicsit, aludni. Ezek beleegyeztek, mire az
adagolótölcsér közelében lefeküdt, Mikor pár óra múlva társai fel akarták
ébreszteni, már halott volt. Az adagolótölcsérből kiszabaduló gázok
megölték.

4. A porgyűjtő és gázvezeték biztosító csapóajtóit zárva
tartsd és ne támaszd ki azokat.

5. Ne támaszkodj a torokszinten levő hidak korlátjára.
Jt Az egyik adagoló munkás a torokszinten levő híd korlátjához

támaszkodva le akart kiáltani a kohószintre. A korlát sérült volts
eltört) a munkás lezuhant és szörnyethalt.

6. Torokszinten anyagot cél nélkül fel ne halmozz. A
fölösleges anyagot és szerszámot távolítsd el, hogy az alan-
tabb szinten dolgozókra az véletlenül rá ne eshessen.

Jt Az adagoló munkás egy kétméteres vas feszitőrudat a torok-
szinten levŐ híd korlátjához támasztott s ott felejtette. Társa megbotlott
benne. A feszítővas a korlát rései közt kifordult s a kohószintre esve
az egyik csapolómunkást agyonütötte,

Az adagolómunkás kötelessége.
1. Az adagolótölcsér harangjának lebocsátása után apró

ércet szórj az adagolótölcsérbe s öntözd meg vízzel, hogy a
gázkiomlés megszűnjön.

Jt Müszakváltáskor a felváltó adagolómunkás a harang elzárását
ment megnézni s mert az apró érc nem volt megöntözve kellőleg) a töl-
csérhez közeledő munkás a szél által is feléje hajtott gázokban elszédült.

2. A gáztisztításnál, ha a kohógázok leszivatása a gáz-
tisztító üzemzavara miatt akadályozva van, nyisd ki a köz-
ponti cső és porgyűjtőn levő gázkibocsátó szelepeket, hogy
az adagolótölcsér vízárkából a nagy gáznyomás a vizet ki
ne dobja, mert ezzel az adagolómunkások balesetét okozhatod.

Jí A gáztisztitóban lévő üzemzavar miatt a gáz leszivatás nem
sikerült és a szabálynak megfelelően a megbízott munkás nem nyitotta
ki a gázkibocsátó szelepeket. A keletkezett nagy gáznyomás az adagoló-
tölcsér vízárkából a vizet kidobta s az ott foglalatoskodó adagoló-
munkások közül a megfigyelő', aki gázálarcot nem viselt3 súlyos gáz-
mérgezést szenvedett,

3. Adagolás után az anyagoszlop magasságát mérd meg
és szócsövön közöld az olvasztárral.



4. Ne adagolj addig, míg az anyagoszlop kellíí mélyre
nem sülve dt.

5. Üzemzavarok esetén csak a fcohószintről jött utasí-
tásra adagolj.

H Az olvasztóban az adagok fennakadtak. Az adagolók nem
várták meg a kohószintröl az utasítást, hanem készülődtek áss adago-
lásra. Az olvasztóban hirtelen zuhanás következett be> miért is a gáz-
fogócsff felső nyilasán át hirtelen egy magas lángoszlop tört ki. Ugyanitt
nagy mennyiségű izzó szén is repült ki, mely tüzeső gyanánt hullott ás
adagolómunkásokra. Ugyanekkor a nagy gáznyomástól áss adagoló-
tölcséren gáz tódult ki, mely a szikraescttől meggyulladva az egész torok-
szintet lángbaborította s az ott dolgozó hét adagoló, kiknek menekülésre
már idejük nem volt3 súlyosan megégett.

6. Felügyelet nélkül ne lépj az adagolótölcsér harang-
jára. Forgatás közben vagy szclclzáráskor oda be ne menj.

7. Ha üzemzavar, vagy más ok miatt az adagolótölcsér
harangjáról kézi mérőpálcával kell az anyagoszlop magasságál:
mérned, azt csak a felvonókormányossal együtt végezheted.

5t Az adagolómunkás az adagolótölcsér harangjáról kézi mérő-
pálcával akarta mérni az anyagoszlop magasságát s erről nem szólt a
felvonó kormányosának. A tölcsér harangján állva a kiáramló gázok-
tól rosszul lett., leszédült. Szerencsére a felvonó kormányosa idejében
észrevette s levitte a, harangról.

8. Harangemeléskor a tölcsér közeléből távozz el. Oda
csak akkor térj vissza, ha a harang jól le van zárva s a gáz-
felhő már eloszlott.

Jt A nagyolvasztó fedSharangjának leengedése után az olvasztó-
ban nagy gázfcszültség keletkezett,, mely a szelepeket kivágta. Az ada~
golószinten dolgozó károm munkás az ott lévő' két szelepet agyaggal
bekente s ezután ketten lementek az alsóbb szintre az ott lévő szelepeket
bekenni, Mikor pár perc múlva a két munkás az adagoló szintre vissza-
tért, ott találták harmadik társukat gázmérgezéstől eszméletlen állapot-
ban. Az egyik szelepről leesett ás agyagtapasztás s a gáz erősen fújt
az eszméletlen munkás felé.

Nem történt volna meg a baleset, ka a munkás gáz-
kiáramláskor nem tartózkodik « szelep előtt, vagy az előírt
gázálarcot viselt.

9. Ha a harangot a feohó függése és szélelzárás alkal-
mával nyitva kcít tartani, ne tartózkodj az adagolószint köte-
lében.

Jt Az adagolómunkás szélelzáráskor) mikor az adagolótölcsér
harangja nyitva volt, az adagolószintre ment lapátjáért. A kiáramló
gázokban elszédült, elesett s mire segítségére siettek megfulladt.
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10. Ne adagolj, ha szélclzárás van vagy porgyűjtőt ürítenek.
Jt A gázvezeték porgyűjtőjéből a szállóport eresztették ki, azon-

ban elfelejtették erről az adagolókat értesíteni. Azok adagoltak s a por-
gyűjtőnél foglalkozó munkások a gázoktól és a szállóportól súlyos mér-
gezést kapíak.

11. Ha az anyagoszlop sülyedésénél vagy torokhőmérsék-
ben rendellenességet észlelsz, azonnal jelentsd az olvasztárnak
g ha az elegytérrÖl szállított anyag nem felel meg az előírás-
nak, figyelmeztesd arról az elegymestert.

A felvonó-kormányos kötelessége.
1. A felvonót csak akkor indíthatod meg, ha a felvonandó

kocsikon a csillék rendben vannak, a felvonó korlátja le van
íárva s az indításra a csengő) el t a feladómunkás megadta.

2. Állandóan tartsd szemmel az adagolót az adagolás
és felvonó munka alatt. Ha az, a mérőpálcával meri az anyag-
oszlop magasságát, felszólítás nélkül menj a kormányos-
bódéból az adagolótölcsér mellé s azonnal siess segítségére,
ha a gáztól rosszul lenne.

Jt Az adagolómunkás mérőpálcával mérte az anyagoszlop magas-
ságát s erről a kormányost nem értesítette. A kormányos az adagoló
munkáját nem kisérte figyelemmel. Az adagolómunkás a kiáramló gázok-
ban rosszullett s mire azt a kormányos észrevette, a gázmérgezéstől
eszméletét vesztette.

3. A tölcsér forgatását az adagolómunkás utasítása sze-
rint végezd és ne forgasd a tölcsért, ha az adagoló munkás a
harangon tartózkodik.

H Az adagolótölcsér forgatásánál a kormányos az adagolómunkás
jelzését félreértette s erősen fordította a tölcsért, mikor a munkás a
harangon tartózkodott. A munkást a forgó tölcsér röpítő ereje oldalra
dobta és belsőleg súlyosan megsérült.

4. A fedőérccel telt csillének a felvonóról való lehúzásá-
nál s a tölcsér mellé való kidöntésénél segíts az adagoíó-
munkásuak.

5. Az anyagfelvonón személyeket ne szállíts. A rád bízott
gépeket tartsd rendben s minden rendellenességről iégy azon-
nal jelentést a gépésznek.

Kohósziut és öntöcsariiok.
l. Nyersvas lecsapoláshoz csak akkor fogj hozzá, ha a

torkszint, a Icghevítők, a fúvógépház és a gáztisztítók személy-
zete jelzésekkel értesült arról és a fúvás beszüntetéséről a
csengöjelzést megkaptad.



38
tí Egyik csapolásndl az olvasztár hamarabb adott jelt a csapó-

lásra, mintsem a fúvás beszüntetéséről a csengőjelzést megkapta.
A kohóban még nagv volt a nyomás, a nyersvas szertefröccsent s a
csapolásnál segédkező három munkás súlyosan megsérült.

t? A kohóba a rendes fúvók helye fölött 2 méterrel magasabban
lévfí segédfúvónviláson át az ott keletkezett meredvény leválasztása
célidból vasrúddal hatoltak be, hogy a meredvényt átütve^ a salaknak
szabad lefolyását biztosítsák. Munka közben a fúvólégnyomást csök-
kentették, hngy a salak ne löveljen ki, hanem csak csendesen folyjon le.
Mivel a kohó aliában nagyobb nyomás uralkodott, mint a segédfúvó
szintién, a salak nagyobb erővel kitört s a nyilas elő'tt foglalatoskodó
három munkás súlyosan megégett.

JX A salakcsapolónyilás agyag tömítése kiégett s ugyanekkorra
kohómedercében a nyersvas szintje emelkedett. A kiégett nyilason a
vo.s a hűtővizmedencébe folvt s a vizet hirtelen elgőzítette. A nyilason
kitódúló főne, a hirtekn keletkezett gázok robbanása és a felfreccsenó'
vas a lépcsőn felfelé jövő két lakatost súlyosan Összeégette.

2. A nversvas csanolőnvílását jól tömd be s annak üzem-
iözbeni javításánál fokozottan vigyázz.

t^ A kohó nyersvas csapolónyilásának javítása közben, mikor
a régi agyagfalat döngölték., a mögötte lévő cinkes, vasas meredvény
leszakadt s a kohóban e miatt keletkezett légnyomás az égő gázokat
kicsapta s öt munkás súlyosan megsérült.

1/f" A vascsapolásra várakozó munkások észrevették, hogy a csa-
polónyilást elzáró massza tálmelegedett, mert annak locsolásánál a viz
forrni kezd, A nyílás környékét erre erősebben hűtőitek, azonban a massza
egyik sorkán az égő cink kékes lángja jelezte, hogy a vas ennek dacára
ayonral H fng törni. Nfay munkás elmenekült, egy azonban helyén maradt,
akit a kitörő vas halálosan összeégetett,

3. A vasat a medencéből ne ereszd ki túl gyorsan, mert
kicsar^flt a csatornákból. A csatornákat csapolás előtt gondo-
san sűrítsd ki, hogy a kifolvő nyersvasat a nedves csatornák-
ból fejlődő vízgőz szét ne freccsentse.

W A nyersvasat a medencéből gyorsan eresztették ki. Az a csator-
nából kifutott s a segédolvasztár lábát súlyosan megégette.

l/*" A csatorna homokja nem volt eléggé száraz. A keletkezett
vízgőz a folyó nversvasat szétfreccsentette s az a vas folyását szabályozó
két munkás altestét súlyosan Összeégette.

». Nyersvas csapolásakor, ha az olvasztárnak segédkezel,
tedd fel a börkötényt s arcvédö hálót.

P" Egy wvnkás csapcláskor az olvasztárnak segédkezett s azt
< J'Cfy c? clictziár trögölt álha a szétfröccsenő izzó vastól eléggé

ic.n. Nem tette fel az arcvédő hálót és arcán súlyosan megégett.
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5. Ne tartózkodj munkaszünet közben az öntőcsanmí-iak
azon az oldalán, ahol a legközelebbi csapoláskar a vas folyni fog.

Jjjf A munkások egy része munkaszünet közben az öntŐcsarnok-
nak azon a részén tartózkodott, amely a csapolásra elő volt készítve,
Nem vették észre, hogy a csapolás megkezdődött. Hirtelen nem tudtak
eltávozni és az izzón folyó nyersvas szikráitól arcukon és felsőtestükön
megsérültek.

6. A nyersvas csapolónyílás tö'mítógépéhez ne nyúlj,
azt csak az olvasztár és lakatos kezelheti. A gép adagoló-
nyilasába kézzel bele ne nyúlj, hanem dobd bele az agyagot.

Jí A tömítögép adagolónyílásába az agyag igazítása céljából
az egyik munkás kézzel belenyúlt. A gép johbkezc fejét imzcroncsolla.

7. Fúvóformák betömése alkalmával az állvány fedelét
addig le ne vedd, míg a fujtatás tart. Nyitott fuvőformák
előtt ne járkálj, ne tartózkodj. A fujtatást ne kezd meg újból,
míg a fuvóka helyén nincs és fedele nyitva van.

H Az öntőmunkás a fúvókaállvány fedelét levette, míg a fujtatás
meg nem szűnt, A vas kifreccsent s a munkás lábát összeégette.

H A kohó függésekor a fuvókafedöt kinyitották s a munkás
a tilalom ellenére a nyitott fuvóka mellett tartózkodott. A kohó zuhaná-
sakor a kicsapódó lángtól ruhája tüzetfogott és súlyosan összeégett.

8. A kohó akadozásánál a fúvókacsapok bezárásáig ne
tartózkodj azok előtt.

Jt A kohómunkás a kohó akadozásánál a fúvókacsapok bezárása'
val foglalkozott s azt nem oldalt, hanem előtte állva végezte. A kicsapódó
láng súlyosan megégette.

9. Salakkal telt üst szélére ne állj, vagy lábbal ne támasz-
kod) neki.

H! A salaküst elszállításakor a'munkás annák lábbal nekitámass-
kodott s lábát súlyosan megégette.

10. A nyersvas-üst bélését tartsd rendben. Ügyelj, hogy
abban nedvesség ne legyen.

!JJ A nyersvas'üst nedves volt. Csapoláskor a nyersvasat a fejlődő
gőz szétfreccsentette s a csapolómunkások közül kettő súlyosan msgégett.

H. Nyers vassal és salakkal telt üstök szállításánál a
közelben ne tartózkodj, ne szállj fel a szállítókocsira. Ha pedig
a nyersvas vagy salak szállításával vagy megbízva, addig
ne indulj, míg a váltókezelő a kocsi előtt nincs. Az indulást
három csengöjcllcl jelezd. Óvatosan szállíts, ne haladj nagyobb
sebességgel, mint a kocsi előtt haladó váltóállító, hogy a nyers-
vas vagy salak ki ne freccsenjen.

Ji(. A nyersvassal telt kocsit kelleténél gyorsabban szállították.
Ax izzó anyag lengésbe jött, kifreccsent s a kocsira szabályellenesen
/elkapaszkodó munkás összeégett.



12. A nyersvasat vivS üstkocsira addig ne szállj föl, amíg
a folyékony nyersvas útja a vezető csatornában el nincs
zárva.

H Az üstkesselö munkás abban a hiszemben, hogy a nyersvas-üst
már telve van., a% üsthöz vezető csatorna már el van zárva és a
kokillák felé vezető nyersvascsatornák vannak nyitva) felszállt az üst-
kocsira. Az üst túlfolyóit, a kió'mlő' nyersvas eWl nem tudott idejében
elugrani s altestén súlyosan megégett.

13. Ha a kohószinten vagy az öntőcsarnokban dolgozol,
visel) fapapucsot.

'$_ Egy munkás szabály ellenére az öntScsarnokban nem húzott
föl fapapucsot s lábát súlyosan megégette.

14. Ha üst kezelésével vagy megbízva, ügyel;, hogy az
üst útjába ne kerülj, amíg a Martin-mű daruja az üstöt fel-
emeli és visszahelyezi. A kiürített üstnek visszahelyezése elíítt
ax üstből a beutinaradt kérget és szénport ki kell takaríta-
nod. E munkánál el ne felejtsd a szőrkesztyük felhúzását,
kötény felkötését, arc- és szcmvédőszita felrakását.

H A kiürített üstöt a daruval még nem emelték f el az üstkocsira.
A lefelé függő üstből a munkás a bentmaradt kérget akarta eltávolítani.
Nem tette fel az arcvédőszitát s a még izzó kéregdarabok eltávolítás
közben balszemébe repültek s megvakult.
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. Ha a nyersvas csatornák fölött kell átjárnod, győződj

, hogy az átjáró szilárdan áll-e s vigyázz, hogy az átjárók
el ne csússz.

Az öntőmunkás az átjáró pallóján megcsúszott, beleesett
a nyersvas csatornába, mely ballábát úgy ősszeégette, hogy azt műtéti
úton kellett eltávolítani.

16. A nycrsvasat a lemezcsúzdákon ereszd a vasúti-
fcocsiba. Ne dobd azt a vasútikocsiba a csúzdáfc mellett. Ha
a csúzdát nem használod, akkor azt húzd fel, hogy az elhaladó
mozdony és vasútikocsi abba ne ütközhessek. A csúzdába
ne lépj be, azon ne tartózkodj.

H A nyersvasat rakodó munkás rálépett a csúzdára, hogy egy
megakadt nyersvastömböt megindítson s a vasutikocsiba irányítson.
E közben a többi munkás egy másik nyersvastömböt eresztett a csúzdán,
mely 8t lábáról leütötte s súlyos sérülését okozta.

H A csúzda vagonfelé nyúló részét a munkások elfelejtették
felhúzni az egyik vagon megrakása után. A vonat megindulásánál
a vasútikocsi a csúzda kiálló részét letépte, amely az ott álló vonat-
fékezöre esett és súlyosan megsebesítette.

Kohógáz- és generátorgáztisztítö.
1. A gáztisztító epületében oda be nem osztott egyéneket

megtörnöd nem szabad. Ételhordók is csak az ajtón kívül
tartózkodhatnak.

Jt Egy ételhordó a déli szünetben kíváncsiságból., észrevétlenül
belopózott a kohógáztisztító épületébe s ott a kiszivárgó gáztól rosszul
lett. Amikor ráakadtak, eszméletlen volt.

2. Ne tartózkodj a gáztisztító földszintjén elhelyezett
csővezetékek körül és ne dolgozz ott utasítás nélkül. Ha gáz-
szivárgást észlelsz, azt jeicntsd fcllebbvalódnak.

Jí A kohógépész a gép üzemének déli szünete közben a szomszédos
gáztisztítótelepről a gáz bugyborékoló hangját észlelte s azt, hogy a
tisztítóból gáz és víz jön ki. A ventilátorok elzárása s a tisztitóba több
víz beengedése után a gáz bugyborékolása megszűnt. Az előhívott művezető
a gázömlést kikutatni bement a gáztisztitóbas hol a csó'repeáés folytán
történt gázömlésben eszméletét vesztette s csak hosszas élesztési kísérletek
után tért eszméletre.

Nem történt volna meg a baleset, ka a művezető a gáz-
vezetékek tisztítása alkalmával használandó gázálarccal s
oxigénfejlesztö-készülékkel ment volna be a tisztitóba.

2. Gázvezetékek között ne dohányozz és nyílt lámpávaE
vagy égíS lánggal oda ne menj.
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5t Egy takaritómunkds) akinek egy folyosót kellett kisepernie,
melyen a gázvezetőcsövek haladtak át) a tilalom ellenére cigarettára
gyújtott. A gázvezetŐcsövekbSl kiszivárgó gáz meggyulladt s a takarító-
munkás arca és keze összeégett.

A. A ventilátort vapy dezintegrátort addig ne indítsd meg,
míg abban kellő mennyiségű víz nincs. A durva dezintegrátor
vcníilátorának szelepét ne nyisd meg annyira, hogy a nyers-
gáz vezetékében szívás keletkezzék.

5. Ügyelj arra, hogy minden gázvezetékben nyomás
legyen, de az ne legyen nagyobb a vízzárak által megengedett
nyomásnál. Ha nincs a gázvezetékben elegendő nyomás,
levegő hatolhat be s robbanás keletkezhet, ha pedig nagyobb
a nyomás, a vízzáron keresztül kitódul s a gázszivárgás rob-
banást okozhat. Éppen ezért a nyers, féltiszta és tiszta gáz-
vezetékekben előírt nyomás fenntartására pontosan kell
ügyelned.

J# A gázvezetékben a nyomás a megengedettnél nagyobb volt,
úgy> hogy <* gaz & vízzárón keresztül kitódult. Az ott foglalatoskodó
munkás, bár hallotta a víz bugyborékolását, nem tulajdonított annak
jelentőséget. A gázokban elszédült és mire észrevették gázmérgezést
kapott.

Üt A torokgáz levezetésére szolgáló egyik cső vizzárján megindult
gázkifuvds megszüntetésére a zárómedencébe a fögépész, a gázőr és a
gépkenö' vizet akartak önteni. Ennél a munkánál nem használtak gáz-
álarcot. A fögépész a gázmérgezésben meghalt, a gázőr és a gépkenő
súlyos gázmcrgezést szenvedett.

6. A Teissen-féle gázmosót csak akkor indítsd meg, ha
abban víz van s leállítanod csak fellebbvalódtól nyert utasítás
után szabad.

7. Ha a generátor-gáztisztító motor kezelő jé vagy, a
kohógáztisztító kezelőjével állandóan tarts összeköttetést és
ha a kohógáz elmarad, azt pótold a generátorgázzal, hogy a
gáznyomás fenntartható legyen. Ezért figyeld a központi
gazométcrt, hogy a pótlásról gondoskodhass.

8. Gázvezetőcsövek tisztítását csak akkor kezd meg,
ha meggyőződtél, hogy a gáz azokból már teljesen kiszellőzött.

£t A kohögépház és a kohó közt, a két méter mélyen elhelyezett
gázvezeték aknájában, a csővezeték zárókészülékének tolattyújánál
lerakódott port kellett eltávolítani. Előzőleg az összes szellőztető nyila-
sokat kinyitották. Mielőtt azonban a csőveket teljesen gázmentesítették
volna, a munkás leszállt az aknácskába. A felszálló gázban elszédült s
nemcsak 6, hanem segítségére siető társa is a gázban megfulladt.

]2t A generátorgázvezetéket kitisztítás előtt a generátorok és
pestek felől elzárták s a vezetékből az összes búvólyukak és tisztító-
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ajtók kinyitásával a gázt kiengedték. A munkások a kiszelWzStt gáz-
vezetékből először a kátrányt és a szállóport tisztították kis azután a
csövek falain lévő kátrányréteg lekalapálásához fogtak. Eközben rob-
banás történt, melynek ereje a csövekben dolgozó munkásokat a nyitott
csővégeken kidobta. A robbanást a vezeték egyik csonkvégében meg-
rekedt gáznak a kalapálás szikrájától való meggyuttadása okozta.

Kohójavítás.
tj A nagyolvasztó bélésfala bedőlt. Hogy az olvasztót megmentsék^

azt kifúvatták s az olvasztó falát a csapolónyiláson áttörve, a laza anya-
got eltávolították. Miután a bélésfal anyaga az adagolt anyaggal nagyobb
tömbbé sült össze, melyet kikotorni nem lehetett, a kohót két hétig hűlni
hagyták s akkor az Összesült tömb felrobbantásához fogtak. A tömbben
60 cm, mély lyukat fúrtak s mikor abba a második töltényt helyezték
el, az felrobbant s a munkás balkezefejét leszakította,

A baleset nem történt volna meg) ha a tömb ki lett
volna hűlve.

Jjf Az üzemen kívül helyezett kohó Mtővezetékeinek csövét sze-
relte le két lakatos. Egy harmadik a kohó II. számú formája mellett
állva, figyelte a munkát. Eközben a kohóban lévő mészkő kikaparásánál
az anyag felülró'l megcsúszott, a 12, számú formánál tüzes kokszpor
csapott ki, melytől a figyelő lakatos ruhája lángot fogott s hátán és
nyakán megégett.

Nem történt volna meg a baleset^ ha a lakatos nem
tartózkodik a kohó nyitott nyílása mellett.

St A generátorok gázvezető csöveit a szállóportól kitisztították
és a csövek belsejéről a kátrányt lekopogtatták. A tisztítás befejezése
után a tisztító nyílásokat bezárták s a gázt, eleinte a pestek kikerülésével
egyenesen a kéménybe s azután a vezetékbe bocsátották. Eközben rob-
banás történtt mely a gázvezetéket szétvetette. A robbanást az okozta,
hogy az egyik gázvezetö fó'csővet a kátránysavak annyira kimarták^
hogy a kátrányréteg lekaparása után annak felülete kilyukadt. A lyu-
kakon levegő szivárgott a gázokkal még csak gyengén megtöltött veze~
fékbe s robbanó keverék keletkezett, melyet a generátorokban lévő szén-
réteg bolygatása közben a vezetékcsőbe került szikra meggyujtott.

Nem történt volna meg a baleset^ ha a kátrányréteg
lekalapálásakor a csövön keletkezett lyukakat a munkás
észreveszi és a cső megjavítása előtt nem eresztik be a gázt
« sérült csőbe, hol a gág a levegővel keveredhetett.

5t A légkazán lemezeit nem szegecseléssel, hanem autogén hegesz-
téssel akarták összeilleszteni. Forrasztás után a ventilátort működésbe
hozták s a munkások arcuk odatartúsával figyelték, hogy a kazán a
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forrasztás helyein nem szelel-et A kazán a légnyomástól szétrobbant
s a kivágódó lemezek négy munkás fejét megsebezték.

Nem történt volna meg a baleset, ha a kazánt üzembe-
vétel előtt viznyomással próbálták volna ki.

Jt A nagyolvasztót üzemen kívül helyezték. Kitakarításánál
észrevették, hogy az oldalán nagyobb meredvény van. Két munkás f eszitŐ-
vasakkal azt a bélésfalról igyekezett lefeszíteni. A meredvénybŐl nagyobb
tömeg hullott a munkásokra, elzárta a búvónyüást, melyen menekülni
nem tudtak. A meredvény alja tüzes volt s a munkások közül az egyik
oly súlyosan összeégett, hogy sérüléseibe belehalt.

Nem lett volna olyan súlyos kimenetelű a baleset) ha
a meredvényt akkor igyekeznek letakarítani, mikor az már
egészen kihűlt.

Ercpörfcölö.

H Az ércpörkolő munkás télen egy friss töltésű ércpörkolő kemence
feladagolt érckészletére állt, hogy melegedjen, A gázokban elszédült)
Összeesett s ottfulladt.

Tanulság: Az ércpörkölő taltményétiek tetejére még
melegedés céljából se állj, mert a pörkölő gázaiban meg-
fulladsz.

Jt Egy érchúzó munkás az ércrákodő alatti második sorbeli pör-
kölök melletti út végében lévő melegedő kályhához igyekezett. Menet
közben elbámult) félrelépett s a pörkölőpestbe esett és az azelőtt frissen
adagolt) erősen füstölgő pestben a gázokban megfulladt,

Tanulság: Ha a pörkölök mellett haladsz, vagy a
körül dolgod van, óvatos légy, hogy bele ne essél.

Jt A pörkölő pörkölt érceiből a meddőt válogatták az alsó válo-
gató szint asztalain. Téli, hideg idő leven a válogatóasztalok közelé-
ben, vaskosárban szénparázs volt, hol a munkásnők időközönként mele-
gedtek. Az egyik ércválogatónő melegedés közben jobban a tűz fölé
hajolt, bő szoknyája meggyulladt s lábain és combjain súlyos égési sebe-
ket szenvedett,

Tanulság: Nyilt tűz melletti melegedésnél vigyázz,
hogy ruhád tüzet ne fogjon.

A teljes kártalanítási összeg sem ad-
hatja vissza neked az épkézláb ember
szabad mozgásával járó boldogságot.
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VII. Fejezet.

Szállítási és rakodási balesetek.
Sodronykötélpályák és függösínpályák.

\

A sodrony kötélpálya és függősínpálya szállításnál előforduló
baleseteket elkerülheted, ha a következőkre vigyázol:

1. A feladó- vagy a leadóállomásokon oldalt told a
csillét s ne lóbáld azt. Tolásnál a csillék között tarts 10 méter
távolságot.

H A sodronykötélpálya feladóállomásán a csillés a szénnel
terhelt csittét lábalva tolta. A függesztőmű leesett s a csillést megütve
'obbfelsőkarját eltörte.

5£ A sodronykötélpálya leadóállomásán a csillés nem tartotta
meg a tolást távolságot. Az előtte haladó csilléstársát utolérte s annak
balkarja saját csilleszekrénye és az őt utolérő függesztőkar közé kerülve
megsérült,

2. A váltónál a csillével óvatosan haladj és tartsd meg
a tolási távolságot.

H A csillés a váltónál nem tartotta meg a tolási távolságot, A másik
csillés elhaladt csilléjével mellette, a két csille összeütközött, afüggesztőmü
a sínről leesett s a két csille összeütközése közben a két függesztőmű
lezuhanásánál mindketten súlyosan megsérültek.

3. Rossz függeszt oké szüléket ne használj.
Já[ A sodronykötélpálya feladóállomásán a csatlós fával telt

csillét tolt a kapcsolószerkezethez. Hogy a kötélfogószerkezet jobban
bekapcsolódjék., oldalt nyomta a csittét. A kapcsolás ennek dacára sem
sikerült) a vonókötél levágódott s az a csatlóst derekán érve a feladó-
állomás oldalfalához csapta. Balkönyökén csontrepedést szenvedett.

4. A függesztökészülékre jól függeszd fel a csilleszekrényt.
H A csillés a csilleszekrény villáját a rögzítő készülékkel nem

erősítette jól rá a függesztőkészülékre s mikor a csillét a kötélkapcsoló
készülékhez tolta, az oldalra fordult s a csillésnek jobb tomporán súlyos
sérülést okozott.

5. A csilleszekrény leváltásánál a függesztökart óvatosan
told, hogy ne himbálózzék.

tt A csilleszekrény leváltásánál a csillés a csillét nem tolta eléggé
óvatosan, az himbálózva előreszaladt s a csillealvázon a csifleszekrényt
& függőkarról leváltó munkást, aki eltirehajolva végezte a csilleszekrény
előrehúzását, homlokon ütötte.

6. A sodronykötélpályának emeleten levő fel- és leadó-
állomásán a ki- és bekapcsolókészüléken beSül toljad, illetve
várjad a csillét, azon túl ne menj a csilíe elibe, vagy utána.
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A csillés a sodronypdlya feladóállomásán az egyik továbbított
üres csillénél észrevette, hogy a kapcsolókészülék nem kapcsolt tökéletesen.
A helyetty hogy a pályát megállította volna, a haladó csille kapcsoló-
készülékének karjára rá akart ütni s utána szaladt, A feladóállomás
padozatáról lelépett, JÓ méter mélységbe zuhant s agyrázkódást és
koponyarepedést szenvedett.

7. Kőtélcserénél, kötélfeltevésnél vagy kötéljavításnál
ügyelj a kötél helyes kifeszítésére.

St A sodronykötélpálya hordkötele egyik szálának eítörése követ-
keztében a kötél összekötő karmantyújánál a kötelet meg akarták
rövidíteni, A két kötélvéget két-két csigasorral cölöpökhöz feszítették ki,
hogy a kötél feszültségét kiegyensúlyozzák. A hosszabb köíéhég cölöpéi
meglazultak, nem bírták a kötélnek a súlyát, a kötélvég a főidre suhant
s az egyik csigasort húzó két munkásra esve azokat vállán és f első karján
súlyosan megsebesítette,

Sf A sodronykötélpályán a vonókötél a terelökorongból kiesett.
A kötél visszahelyezését csigasorral végezték. Miután a kötelet a csiga-
sorral négy munkás felhúzta, jelentették az üzemlakatosnak, hogy azt
tovább feszíteni már nem lehet. Az üzemlakatos ekkor a villamos-
motorkamrába ment s a gép megindításával akart a kötélen egyet feszíteni,
hogy azt a tereidkorongnál létrán álló másik lakatos a korong hornyába
illeszthesse. Eközben a csigasor egyik láncszeme elpattant s a vonókötél
a korong fölött hajlott helyzetben dolgozó lakatos nyakát leszelte,

8. A kötélpályán tilalomellenesen ne utazz, ne mászkálj
fel az állványokra,
ne kapaszkodj csil-
lékbe, vagy lógó vo-
nókötelekbe.

;J2 A sodronykö-
télpálya állomásán a ki-
scgítő-tnunkás egy üres
csillébe ült, hogy a má-
sik állomásra jusson. Mi-
kor már céljához közel
ért, égiháború tört ki s
a villám a villamosköz-
pontba csapott. A pálya
megállt. A potyautas, ki
a 2-ik és 3-ik feszítő-

oszlop 60 méteres közének körülbelül a közepén lógott, a pálya üres
oldalán álló csilléből kilépett és a tartókötélbe kapaszkodva kézen akart
a legközelebbi tartóoszlophoz jutni. E közben elszédült s 7 méter
magasságból lezuhant. Belső sérüléseibe belehali.
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Az éjjeliőr a sodronypálya egyik üres csilléjébe beszállt s azon
vitette magát. A sodronypálya hirtelen megállt s mert délidő volt, az
éjjeliffr\azt hitte, hogy a pálya déli szünetet tart. Ezért kiszállt a csilléből
s biztosító övén függve a legközelebbi tartóállványhoz iparkodott d-
jutrn. Eközben a sodronypálya működésbe jött s az éjjeliőrt egy csille
a sodronytályáról leütötte a mélységbe.

H Á, sodronykötélpálya vonókőtelét javítás közben leeresztették
úgy, hogy az csaknem a földet súrolta. A közelben játszadozó telepi
gyerekek a RÖtelen hintázni kezdtek. Mikor a vonókötelet lassan kezdték
kifeszíteni s az emelkedett., hat gyerek leugrott arról, egy azonban rajta
maradt A k^tél csakhamar oly magasra emelkedett) hogy arról már
leugrani nem .mert s mikor ereje elhagyta, Öt méter magasból lebukott
és lábát törtei

9. Ha a pályán kell megbízásból utaznod, vagy üzemzavar
elhárításán dolgoznod, úgy használj biztonságiövet.

Jt A sodronykötélpálya 8re azt vette észre, hogy az álló pályán
az egyik állvány mellett két csille egymás mellé került, mert az egyik
csille vonókötelének szoritója elromlott. A gépész tudtával felmászott
az állványon s a megszaladt tele csillének kötélszoritóját igyekezett
rákapcsolni a vonókötélre. Ez nem sikerült. Amikor egyik kezével
a csillekapcsoló nyelét, másikkal a vonókötelet tartotta, a kötél lengésbe
jött, a pályaőr egyensúlyt vesztett s mert az oszlophoz nem kötötte
magát biztonságiövvel, négy méter magasból leesett, lábát törte,

10. Üzemben levő pályán javításokat lehetőleg ne végezz.
Ha el nem hárítható okból javítást mégis végezned kell, üzem-
közben, a szünetek alatt dolgozz s ha az állványon kell dolgoz-
nod, fedezd magad a csillék elhaladása idején. Ilyen munkánál
a pálya gépjének kezelőjével előre megállapított jelzési érint-
kezést tarts fenn.

JÍ A kötélpálya egyik állványán a vezetőkorong horzsolta ás
alatta lévő gerendát. Egy munkást azzal az utasítással küldtek föl
az állványra, hogy ebédszünet közben a gerendát faragja meg. A mun~
kas nem várta meg a pálya üzemének megszüntetését s miközben bal-
tájával a gerendát faragta, az elhaladó csille a hat méter magas állvány-
ról lesodorta s bordatörést szenvedett,

Jt A kötélpálya hordkötelén az egyik sodronyszál eltört s est
a lakatos bilinccsel akarta lekötni, hogy a kötél tovább ne bomoljon.
Előzőleg a gépésszel nem beszélte meg pontosan a jelzést, hanem csak
annyit mondott, hogy majd sípolni fog, ha készen van. A bilincsszorító
szöge eltört a ráhajtásnál,mire a lakatos sípjelt adott, hogy jöjjön valaki,
aki bilincsszöget hozzon. A gépész a sípjelt indulási jelnek vette s a pályát
megindította. A lakatos megkísérelte, hogy a közeledő csillébe beszálljon,
ez azonban nem sikerült, a csille öt a biztonságiövön függve maga előtt



tolta, s a közeli állványhoz nyomta. Mire a közben adott sípjelekre
a gép megállt, felső testén súlyosan megsebesült,

11. A szállítandó anyagot, ha az termény, a csillében
ne rakd túl, ha pedig más anyag, azt jól erősítsd meg, hogy
le ne hulljon.

K A sodronykőtélpályán a mészkővel túlságosan és lázán meg-
rakott csilléből a kötél lengése közben mcszkó'darabok hulltak íi s a pálya
mentén arra menő munkások közül kettőt megsebesítettek, j

Jí A sodronykötélpálya mentén kábelt fektettek le s <a kábelárok
kifalazására téglát szállítottak úgyshogy a szénnel telt csillékre fakeretet
tettek s erre kötöttek rá dróttal 10—10 darab téglát. A téjjlát a kerettel
együtt a pálya mentén épített állványon szedték le. Ás egyik csillén
függő tégla szállítmányból 2 darab téglát mielőtt a leszedő állványhoz
ért volna, leesett s a kábel árokban dolgozó egyik köművetf fején találva
halálra zúzta,

12. A pálya alatt ne mászkálj, hanem a pálya melletti
gyalogösvényen haladj. A pályát ne keresztezd, mikor a csille
az út fölött megy el.

Jf Egy telepi küldönc útja a sodrony pálya mentén vezetett.
Mivel a sodronykötélpálya mellett vezető út sáros volt, a kötélpálya alá,
a gyepes részre tért le. A kötélpálya hordkőtele elszakadt s a lezuhanó
csitté a küldöncöt agyonütötte,

13. Ha bármilyen rendellenességet tapasztalsz üzcmköz-
ben, a pályát azonnal állítsd meg.

Jt A sodronykötélpálya feladó állomásán dolgozó egyik kapcsoló
észrevette, hogy az üres hordkötél nagyot rántódik s a vcnókötél a szokott'
nál jobban megfeszül. A hdyettjiogy a pályát azonnal megállította volna,
még egy üres csillét adott f el a pályára. Amikor az üres csille a kapcsolónál
haladt, kapcsolás közben a vonókötél elszakadt s a kapcsolót a kötclvég
földre döntötte, A hordkötél ráníódásának és a vonókötél elszakadásának
az volt az okat hogy a hordkötél az egyik oszlop tartósarujából kiugrott
J az egyik csille földet érve azon vonszolódott tovább s a vonókötelet
szakadásig feszitette meg,

Vasútikocsik tolatása és rakodása.
1. Vasútisínck közt ne mászkálj s ha szolgálatod közben

mégis át kell menned azokon, a legnagyobb óvatossággal
haladj keresztül.

fí Egy felvigyázó hóviharban a sínek között ment előre, azon-
ban oly közel volt azokhoz, hogy a mellette elhaladó vasútikocsi elütötte.
A kerekek alá kerülve ások halálra gázolták,

2. Kézi tolatásnál ne toljad a bocsit n íökh&rlió tányíffa
•lőtt állva.
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JÍ Hat munkás egy tele vasútikocsit tolt ki az osztályozó alól

s a kér&tolsó közül az egyik a kocsit a lökhárító tányérjának támasz-
kodva tolta. Az utána jövő üres kocsit a munkások nem bírták vissza-
tartani, dx^ hozzáütó'dött az elsőhöz s
a WkhárítíH tányérjánál toló munkás
a két kocsi\ lökhárítója közé kerülve
tnedenceförési szenvedett.

3. Géppel tolatásnál biztos
helyre állj ^élrc és eszedbe ne
jusson, hogy ; a vasúti tolató-szc-
mélyxet helyett a kocsik össze-
kapcsolását te végezd.

3 Az osztályozó alatt álló kocsi-
kat el akarták mozdonnyal vontatni.
Az utolsó kocsi felkapcsolása céljából
a mozdony a vonatot hátrafelé tolta. Egy napszámos túlbuzgóságból
az utolsó kocsit fel akarta kapcsolni^ de elkésve ugrott a kocsik kö'zé,
a lökhárítók agyonzúzták.

4. Mozgásban lévő vasútikocsira fel és arról le ne ugrálj
s ha rajta vagy, oldalra ki ne hajolj.

iU A betoló vonat egyik kocsijának lépcsőjére egy osztályozol
napszámos felugrott s a korlátot fogva., háttal fordulva a menetiránynak,
kihajolt. Az osztályozó oszlopához ütőd-ve koponyája megrepedt.

5. Ha hallod a tolatást jelző sípjelt s az osztályozó e!5tt
álló vasúti kocsiban dolgozol, azt a tolatás idejére gyorsan
hagyd el.

y. Az osztályozó alatt állót megtöltött vasútikocsiban a nap-
számos a szenet egyengette. A tolatdsi jelre nem figyelt., hanem tovább
folytatta munkáját. A beérkezt! vonat a kocsit előrelökte s a napszámos
nekiütödött a leeresztett töltő-elevátornak s fején és vállán súlyosan
megsérült.

6. Az egyedül álló kocsit alátétgerendával támaszd ki,
hogy az magától meg ne induljon.

St Egy egyedül álló vasútikocsit nem támasztottak ki az osztá~
lyossófelé enyhén lejtő pályán. A nagy szélvihar elindította, az lefutott,,
nekiüiödott az osztályozó alatt álló utolsó kocsinak., melyben egy munkás
sepregefett. A kocsi ajtaja fel volt hajtva, a lökés következtében lecsapó-
dott s a nyílás mellett sepregető munkás lábát eltörte.

7. Vasútikocsínak kötéllel való vontatásánál jó csatíó-
kÖtelet használj és a vontatási pályán vigyázva haladj.

ít Egy tele kocsinak végtelen kötéllel való vontatásánál a rossz-
karban lév^ elhasznált csatlókötél horga eltört s az előrerepülS csatló-
ftötéi a vontatómunkás bal alsó lábszárát eltörte.
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8. Tolópaddal való szállításnál ne ugrálj mozgás közben

a tolópadról a vágányokra, vagy a vágányokról a tolópadra.
H" A tolópadon egy tele vasútikocsit vontattak, A tolópádon álló

munkás nem -várta meg annak megállását, hanem előre akart ugrani.
Az ugrást eltévesztette^ közéesett a tolópad és az álló vágányok közé.
A tolópadot a gépész nem tudta hirtelen megállítani s a munkás jobb-
kar ját törte.

.̂,_«—...... ...... .-_..'

Vigyázz testi épségedre!

VIII. Fejezet.
Az osztályozó balesetei

Törő, válogatószalag és rosta.
A balesetek legtöbbjét elkerülheted, ha az alábbiakat megtartod:
1. A törő tölcsérében fennakadt anyagot a törő járása

közben nem igyekszel rúddal, ásóval leverni.
St A törő tölcsérében a nagyobb széndarabok fennakadtak s

azokat a törő pofái nem bírták bevenni. A törőt kiszolgáló napszámos
a tölcsér szélére állva egy füles nyelü vaspálcával igyekezett azokat
elaprózni. Az sikerült w3 azonban a törő a pálcát is befogta. Ezt ki
akarta húzni, azonban megcsúszott s a törőbe esetts mely két lábát össze-
zúzta. A nagy vérveszteségbe belehalt.

2. A gépek burkolatát azok járása közben ne távolítsd el.
Jí A szállító-heveder hajtókerekei és burkolata közé széndarabok

kerültek s annak járását megnehezítették. Az üzemlakatos nem akarta
az osztályozót. megállítani^ hanem a védőburkolatot levette és a mozgó
kerekek kosé hullt széndarabokat kalapácsa nyelével igyekezett eltá-
volítani. A mozgó kerék a kalapácsnyéllel együtt kezét is berántotta s
jobbkézfejét összezúzta.

3. Válogatószalagra annak mozgása közben ne lépj.
It Bgy géplakatost üzem közben a másik válogatószalaghoz hív-

ták., amely valami hiba miatt megállt. Nem akart kerülni) hanem felállt
a mozgó válogatószalagra s arról lépett rá az állóra. Egyensúlyt vesztve
a két válogatószalag közé esett s jobbkarja eltört.

4. Ne kapaszkodj fel a garatra s ne menj be még az álló
rostába se.

fl: Az osztályozóban üzemszünet alatt a palaválogatófiúk búvócs-
kát játszottak. Az egyik bebújt a rosta adagolótölcsérébe. Közben a rosta
megindult és ő a szénnel együtt súlyos zúzódásokkal és vérző sebekkel
foltozva csúszott le az alsóbb szintre.
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ít Egy palaválogató fiú, hogy több ideje maradjon az üzemszü-

netben játszani) üzemközben a válogatószalag alá bújva sepert. Mikor
a szalag alól kibújt, az éppen akkor arrahaladó meddővel telt csille fejé-
nek ütődött s halálosan megsebesítette.

6. Üzcmközben ne nyúlj a válogatószalag és annak sze-
gélylemeze közé.

fl; A válogatószalag oldalán a szegélylemez kissé ki volt gör-
bülve s az így támadt rés közé széndarab hullt. A válogatóasszony a
kezében lévő kaparóval ki akarta azt piszkálni. A szalag elkapta a
kaparót s az asszony négy ujja a szegélylemez és a kaparó közé kerülve
eltört.

CsiUebuktatók.
Egy napszámos az osztályozó géppel hajtott csillebukíatójánál

az egyik oldalon felgyülemlett széntörmeléket szedte össze és seperte ki,
A buktató kezelffje nem vette észre, hogy a napszámos nem fejezte még
be munkáját, a buktatót megindította s a napszámos jobbkezét, mely
épen a padozatnyílás és a buktató merevítő bordái között volt, eltörte,

Tanulság: A csillebuktató tisztogatását csak annak
álló helyzetében végezd. Ha valaki a buktató tisztogatását
végzi, vigyázz s azt ne indítsd meg.

JI Egy csillét a kézi körbuktatón ketten fordítottak. A csillét
rögzítő karom kinyílt. Az egyik napszámos félt., hogy a csille a buktató-
ból kicsúszhat^ ezért fordítás közben odakapott, hogy a megmozdult
csillét betolja s a rögzítő karommal biztosítsa. Karja a buktató gördülő
sínjének belső része és a csilleszekrény közé került és eltört.

Tanulság: A buktatóba tolt csillét jól rögzítsd. Ha a
csille nincs jól rögzítve, állj meg .v ne próbáld azt a buktató
mozgása közben rögzíteni.

3 A buktató előtt a csille megállítása hidfékkel történt, A nap-
számos, aki a buktatót kezelte, abban a feltevésben, hogy a híáfék mögül
nem bocsátanak már több csillét a buktatóba, az ahhoz vezetősínpáron át
akart menni, A hídféket a fékkezelö azonban megnyitotta s a csille a
napszámost a buktató pereméhez szorította s halálos sérülését okozta.

Tanulság:: A buktató előtt, az ahhoz vezető sínpárt
ne keresztezd. A hídfék kezeléséttél vigyázz, hogy a csillék
leeresztésévet a buktatóhoz -vezető vágányon valakit el ne üss.

Tölcsérek és széntartányok.
A tölcséreknél és széntartányoknál a balesetek abból származnak,

hogy a munkások tilalomellenesen bemennek azokba, hogy a fenn-
akadt szenet lekotorják.
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A tölcsérekbe és széntartányofcba csak a legnagyobb
óvatossággal, biztonságiövvc!, kötéllel és biztonsági-lámpá-
val felszerelve szabad bemenned, de akkor is csak úgy, hogy

a fennakadt szénkészlet fölött függve
dolgozz. A munkát egyedül ne végezd,
hanem felvigyázó jelenlétében, aki
munkádat irányíija és legyenek segiíí)
társaid, akik veszély esetén felhúznak.

Jt i. Egy napszámos a széntartány
felső nyilasánál dolgozott és azt vette észre,
hogy a szén a tartányban megakadt. A
helyett, hogy az arra a célra szolgáló hosszú
vasrúddal igyekezett volna a szenet meg-
piszkálni* felállt a tartány szélére és lapát-
tal próbálta letologatni a fennakadt szén-
tömeget, E közben beleesett a tartányba, a
lapát a lába közé keresztben kerülve elzárta
a nyitva levő lefolyónyílást. A szén felette
megindult, elborította s megfulladt.

"ft 2. A szénosztályozó porszén-
tartányában a szén fennakadt. Hárman
létrán leereszkedtek a tölcsérbe, melynek
nyílása alul nyitva volt, hogy a fennakadt
szenet megindítsák. Amint kötél és lámpa
nélkül leereszkedtek^ a széntömegben le~
süllyedtek. Kettőt sikerült közülük kimen-
teni, a harmadik azonban fennakadt a le-
eresztő nyilas merevítő lemezén s dacára,

hogy a [másik nyilast is kinyitották, ezen sem sikerült élve kihúzni.
Jf 3. A kézi eladásra szolgáló leeresztőgarat nyilasánál dolgozó

napszámos a tölcsér önmüködökg záródó ajtaját kitámasztotta s alulról
felmászott a tölcsérbe, hogy a fennakadt nagyobb darab szenet leeressze.
Ezalatt felülről több csille szenet döntöttek a garatba, A lehulló szén
az ajtót kitámasztó f át kiütötte, az ajtó bezáródott s a napszámost később
halva találták meg a rádöntött darabos szén között.

Jt 4. Egy nagyobb széntartányban, a nedves porszén tölcsér-
szerüleg köröskörül fennakadt. A tartányt a munkások szabályszerűig
úgy akarták kiüríteni, hogy csigán egyik társukat mentőövvel felszerelve
lebocsátották a tartányba a porszén lelapátolására. A biztonságiövön
lógó munkás nem ügyelt arra,, hogy mindig a fennakadt szén fölött marad-
jon, hanem, hogy könnyebben tudjon dolgozni, a széntölcsérben lejebb
ereszttette magát. Lapátolás közben a szén a tölcsér oldaláról ráomlott.
Mire felhúzták, nem lehetett rajta segíteni, mert a száját és légzűcsövét
a porszén eltömte és megfulladt.
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IX. Fejezet.

Balesetek a faterén.

A faterén a balesetek a szállítókocsikból való'' kirakodásnál, a
hosszabb szálfák vállon való hordozásánál, a gerendák, talpfák, deszkák,
ácsolatfák máglyákba, gúlákba, rakásokba való halmozásánál s ezeknek
szétszedésénél történnek.

A faterén való munkáknál a következőkre ügyelj :
1. Ha szekérről, bányavasúti- vagy rendes vasútikocsiból

rakod le a faanyagot, vagy megfordítva azokra rakod fel,
különösen a hosszabb deszkát, gerendát és rönkfát, azt sohase
dobáld, hanem a kocsi oldalához jól odaerősített geren-
dákon csúsztasd le, illetőleg toljad fel. A le- és felrakásnál
oldalt állj. Ha nem fáscsilléken és nem rakoncás kocsin szállí-
tasz hosszabb bányafát, azt a legurulás ellen a kocsi oldalába
tűzött, vagy oldalába állított fákkal biztosítsd,

H; A rendes vasútikocsiból szálfákat csúsztattak a kocsi oldalához
erősített gerendákon. A kocsi alatt álló munkások közül egy, a leeresztett
szálfával szemben állt s figyelmeztetésre sem húzódott félre. Az egyik
szálfa véletlenül messzebb gurult, nem tudott előle elugrani s balalsó-
lábszárát eltörte.

3 A vasútikocsiba bányafát raktak a munkások. Egyik munkás
figyelmeztetés ellenére a rakodás alatt bent állt a vasútikocsiban s ren-
dezgette áfát. Egy nagyobb lendülettel begurítottfa a munkás lábafejére
gurult, aki hanyattvágódott s tarkóját bezúzta.

H Vasutikocsiból fát raktak ki. A kocsi ajtaját feszítővassal
kiemelték. Az ajtó mellett függőlegesen állított fák közül egy 5-5 méter
távolságra ugrott el a kocsitól és az ott álló vájárt balmellén és
komiokán súlyosan megsértette.

2. A faanyagot vagy gúlákba,
máglyákba, vagy hosszabb oldalán
kitámasztott rakásokba halmozd fel.

Jt A fatérre érkezett szálfát nem
kitámasztott és gúlaszerü rakásokba rak~
ták fel. Az összerakott szálfarakás meg-
indult s az egyik munkást földrevágtat

aki belsőleg súlyosan megsérült,
3. A gúlák, máglyák, kitámasz-

tott farakások szétszedését tetejéről
kezdve, sorjában végezd. Eszedbe ne

-*JlH--

î tó
jusson először alulról szedni a fát, vagy egyes darabokat a rakás-
ból kihúzni, avagy a csáklyával a rakást magad felé leontani.
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íí A faterén kitámasztóit rakásba összehordott szálfát a gyor-

sabb munkavégzés miatt úgy szedték szét, hogy a kitámasztó fákat elöl
eltávolították s a farakást leontották. A leomló szálfa közül egy oldalra
csapódott s egy munkást halálra zúzott.

4. Nagyobb szálfánál; tengelyen való szállításakor a
szorítólánc meghúzására használt csapófa megoldásánál ne
a csapófa eleibe, hanem a megfeszített csapófa vege mögé
áll) s azt ne hirtelen, hanem lassan oldd meg.

J( A szekéren nagyobb rönkfát szállítottak pallódeszkák füré-
szelése céljára, A rönköt lánccal kötötték a szekérhez s a láncot csapó-
fával húzták meg. A csapáfa megoldásánál a fuvaros szabálytalanul
a megfeszített csapófa elé állt és úgy oldotta meg. Az arcának vágódott
és balszemét kiütötte.

5. Ha hosszabb szálfát többen vállon szállíttok, a fát
ugyanazon vállon vigyétek, egyszerre lépkedjetek, a magasabb
emberek a fa vastagabb végét elöl vigyék. A fát az utolsó ember

vezényszavára pontosan
egy időben emeljétek fel
vagy dobjátok le. Ügyel-
jetek arra, hogy a fa ele-
jét, vagy végét hamarább
ne dobjátok.

Jt Hét munkás vállán
szállított egy hosszabb szál-
fát. A szálfa Icdobásdnál az
első négy munkás a vezény-
szó elhangzására gyorsabban
dobta el a fát, a hátsó három

kisséj elkésett. Kettő közülük még idejében hátraugrott) a harmadikat
azonban a fa leütötte úgy, hogy iobbvátta és gerince eltört.

6. Nagyobb rönknek görgetésénél használj emelőrudat
és mindig a rönk mögé állj.

H Négy munkás egy nagyobb rönkfát görgetett a vasúti kocsitól
a fűrészhez. Mindannyian emelőrúddal dolgoztak, de nehezen ment a
munka $ azért segítségül hívták még egy társukat. Ez egy csáklyával
a rönk elé állt s maga jelé húzta, A rönk egy helyen gyorsabban megindult.,
a csáklyával dolgozó nem tudott elég gyorsan elugrani előle s a f a bal-
lábfejét eltörte.

Közös munkánál ne csak magadra,,
hanem társaidra Is vigyázz I
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X, Fejezet.

Balesetek külfejtéseknél, iszaptömedék termelésnél,
mélyebb árkolásoknálj csatorna készítésnél, földmun-
káknál, derítőtavak és ülepítömedencék tisztításánál,
nyitott vízmedencéknél és el nem zárt kábelaknáknál,

elhagyott üregeknél.
Ezek a munkáfc azért veszedelmesek, mert a megbolygatott

ásvány-, kő-s föld- vagy iszapanyag lecsúszhat és az alatta dolgozókat
eltemeti, akik vagy megfulladnak, vagy a reájuk omlott anyag súlyától
súlyos belső sérüléseket és halálos zúzódásokat szenvednek.

Külfejtések.
1. Külfejtéseknél arra ügyelj, hogy a fejtés magasságát

a lefejtendő anyag darabosságához, lazaságához és omlősságá-
hoz mérten állapítsd meg.

A magasság változhatik i métertől 3 méterig, szilárd kőzetnél
8 méterig; a talp szélessége egészen laza kőzetnél a magasság két-
szereséig, a szilárd kőzetnél a magasság feléig kiscbbedhetik.

2. A fejtés! fallal felülről lefelé lépcsőzetesen haladj,
vagy kisebb magasságnál azt rézsutosan tartsd, hogy az anyag
felülről rád ne omoljon. Üregeket, aláréselést, könnyebb
anyagnyerés miatt ne csinálj,
mert az anyag váratlanul elte-
methet.

y. Egy külfejtésnél, hogy ki-
sebb fáradsággal minél több anya-
got termeljenek, nem tartották meg
a szabályt^ kenem afejtffpdszta hom-
lokot aláréselték. Az váratlanul
leomlott s öt munkást maga alá
temetett, akik közül kettőt csak hol-
tan lehetett kiszabadítani.

Jt Külszíni ssénporfejtésnéh
hol a takaróréteg 2—2% rnéter s

a szénpor 4 méter vastag volt, úgy
fejtettekt hogy a takaróréteget a
szénporról csak 2 méter szélességben szedték le s így a fejtésre kerülő
szénporrétegnck nem volt meg a kellő rézsűje. Lapátolás kömben nagyobb
tömeg szénpor meredeken kicsúszott az agyagtakaróréteg alól, amely
nagyobb rögökben elválva a szénpor után leomlott s három jnunkást
maga alá temetett, kik közül kettőt már csak holtan tudtak kihúzni,
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3. Ha két pasztával dolgozol, amelyek közül egyik a lefedő,

másik a lefejtő paszta, akkor a Icfedíi pasztával legalább
6 méterrel előzd a lefejtő paszta homlokát.

4. Ha több pasztával dolgoztok, arra kell ügyelned,
hogy az alsó paszták sorban elmaradjanak a felső pasztáktól,
hogy a leguruló kődarabok a lent dolgozókat meg ne sértsék.

5. Ha munkahelyedre mégy, vizsgáld meg a paszta
homlokát, hogy nincsenek-e laza, guruló anyagok, amelyek
balesetet okozhatnak, csak ezek eltávolítása után kezd meg
a munkádat.

Jut Tavaszi esőzés után a fagy még nem engedett fel s reggeli
műszakban nem vizsgálták meg a fejtöpászta tetejét., hanem a műszak
kezdetekor azonnal hozzáfogtak a fwlyukak készítéséhez. Déltájban
olvadni kezdett s a tetőről az eső által meglazított nagyobb göröngyök
leváltak^ amelyek egy vájárt súlyosan megsebeztek.

6. Ha laza anyagot termelsz, ne a csille és a fal közé,
hanem a csille végéhez állj, hogy egy váratlan leesuszamlás
elöl cl tudj menekülni. Különösen légy óvatos az ilyen
munkánál tavasszal, vagy nagy esőzés idején, mert a fal
repedésein a falat a fagy vagy víz meglazíthatta s könnyeb-
ben omlik.

'H Iszaphomok termelésnél a homok nagyobb táblákban csúszott
alá. Ez nem okozott volna bajt, mert egy-egy ilyen tábla lassan csúszott
alá s a munkásoknak volt bőven idejük, hogy hátrább lépjenek. Egy
alkalommal a megrakásra váró őt csille zárt sorban állt a fejtöpászta
előtt, mikor egy nagyobb homoktábla csúszni kezdett. A mimkások
a csilléktől nem tudtak hátraugrani s az közülök hármat úgy odafogott,
hogy alsó lábszárukon és altestíikőn súlyos sérüléseket szenvedtek,

7. Ha természetes rézsüt nehéz elérni a falban, akkor
mesterséges rézsüt úgy csinálj, hogy a fal tetejének vízszintes
részén, a peremtől néhány méterre telepíts fúrlyukat s rob-
bantsd le a falat. A fúrlyuk telepítését óvatosan végezd, hogy
e közben omlás ne keletkezzék.

5t Kavicsos homoktermelésnél nem volt megfelelő rézsű s hogy
a fejtést paszta a termelő munkásokra ne omoljon, a mesterséges rézsű
elérésére a paszta tetején két munkás két fúrlyukat készített, A fúr~
lyukak távolságát a paszta peremétől 2 méterre vették. A lyukak fúrása
közben alattuk a paszta megcsúszott s Ők a leomló tömeggel négy méter
magasságból lezuhantak és súlyosan megsérültek.

Iszaptömedék termelése.
Az iszaptömedékeléshez szükséges anyag lehet homok, salak

vagy hányóanyag. Az anyagot vagy száraz úton, vagy viszel való
spricceléssel termelik.
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1. A száraz úton való termelés lehet kézi s ekkor a kül-

fejtéseknél előírt szabályokat kell megtartanod, vagy lehet
baggerrel való termelés s ekkor ügyelned kell, hogy a rézsű
tövének a bagger sínéinek átállításához szükséges rendbehoza-
talánál a rézsűről laza tömeg rád ne csússzon, vagy guruljon.
Ha ex a veszély fenyegetne, a vágányátállítási munka előtt
a rézsüt a bagger után hosszabb rúddal, oldalt állva piszkáld
meg, hogy a laza anyagok arról lecsússzanak.

St A rézsün nagyobb kömuglyák függve maradtak s a munkások
a bagger vágányának átállítása előtt a rézsű tövét hozták rendbe.
A muglydk a rézsű oldalán megindultak s a munkások közül kettőt
súlyosan megsebesítettek.

Nem történt volna meg a baleset, ha a muglyákat
előzetesen lepiszkálják.

2. A nedves úton való iszaphomofc termelésnél a spricce-
lést alkalmazzák. Hnnél a munkánál arra ügyelj, hogy ne
menj túl közel a vízsugárral a magas, szakadozott, függő-
leges homokfalhoz, mert azt a vízsugár ereje nagy tömegben
omlasztja le s az rád omolhat.

• Jf Egy vájár, hogy gyorsabban haladjon s nagyobb tömegeket
ontson le a homokfalból) a spriccelöcsövel aláréselte a falat és túl közel
ment ahhoz. A 10 méter magas homokfal hirtelen mozgásba jött, dőlés
hősben kivágódó tömegének egy része a vájárra omlott s eltemette.

3. A spriccelő horpa (mélyedés) megkezdésénél ne haladj
szűk sikátorban előre, mert a meredek, függőleges, magas
homokfal munka közben rád omolhat.

$ Túlságosan szűk., alig négy méter szeles sikátorban haladt
előre az iszapoló., hogy két, egymás mellett lévő iszaphorpát összekössön.
A 8 méteres homokfal a vizsugár ütésétől meglazítva az egyik oldalon
leomlott s Öt maga alá temette.

Nem történt volna meg a baleset, ha a sikátor széles-
sége legalább kétszerese vagy háromszorosa lett volna a
homokfal magasságának.

4. Ha széllel szemközt kell dolgoznod, szemellenzőt vagy
szemüveget viselj.

Mélyebb árkolások, csatorna készítés, földmunkák.
l. Mélyebb árkolásoknál, csatorna készítésnél, föld-

munkáknál, ha a kivájt üreg fala meredek, az anyag laza,
omlástól kell tartanod s ha az árok már derékig ér, annak
oldalait deszkaborítással és ducolással biztosítsd.
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Ü Egy munkds árok ásáson dolgozott s már oly mélyre haladt,

hogy az árok válláig ért. Hiába figyelmeztették rá, nem ducolt. Munka
közben az árok oldala beomlott s öt eltemette. Mindkét lábát eltörte.

2. Ha az árok területét nem lehet a közlekedés elöl elzárni,
akkor korláttal zárd el, este világítsd ki, vagy teljesen fedd be.

Derítőtavak és ülepítőmedencék tisztítása.
1. Ha ilyen munkával vagy megbízva, arra ügyel), hogy

a víz jól le legyen eresztve, az anyag eléggé szikkadt legyen
s ne tartalmazzon nagyobb vízhólyagokat. Erről úgy győződ-
hetsz meg, hogy vasrűddal vagy furószárral a letakarítás
előtt megszúrkálod az iszapot s úgy kémleled ki, hogy nem
tbg-é munkád közben lesülycdní vagy rád omolni?

2. Munkád sorrendjét úgy állapítsd meg, hogy az iszapot
lehetőleg felülről, rétegesen hordd, vagy takarítsd el s csak,
ha ez nem volna lehetséges, végezd a takarítást oldalról,
de ez esetben is rézsűvel dolgozz, hogy az anyag rád ne omoljon
és el ne temessen.

H Egy négy méter mély tartányban az iszap nem volt eléggé
szikkadt s a takarító munkás azt gondolta, ha széles deszkapallón
dolgozik^ baj nem történhet. Mikor az anyagot a deszkapallón furíkolta,
félrelépetty egyensúlyát vesztette s a nem kellően megszilárdult anyagban
lesülyedt úgy, hogy csak társainak lélekjelenléte tudta megmentem.

H A "Mfr szikkadt, négyméteres mosoda-iszap eltakarításánál
a munkások nem tartották meg a szabályt s munka közben nem győződ-
tek meg a vasrúddal., hogy nincs-e az iszapban vízhólyag ? Az egyik
munkás alatt a vishólyag iszapkérge beszakadt, az üregbe esett, az
utána hulló szénpor eltemette s megfulladt.

Halesetek nyitott vízmedencéknél és el nem zárt kábel-
aknáknál; elhagyott aknáknál s üregeknél.

A-; biztonsági szabályok szerint az ilyen nyílásokat, ha ezek
állandó felügyelet alatt nincsenek, 1 ajtóval, korláttal vagy padozattal
úgy kell elzárni, hogy ezekbe senki, vagy semmi be ne essen.

Azért, ha ilyen nyílásokat őrizetlenül, fedetlenül vagy
korlátok nélkül látsz, azonnal zárd el, vagy jelentsd a fel-
vigyázónak, hogy azok elzárassanak.

$. l. A bányairoda súrolásához télen az asszonyok a hütŐvíz-
medencéböl merítették a vizet. A medence egyik borítódeszkáját az egyik
asszony nem tette a helyére. Mikor a másik asszony ugyancsak meleg-
vízért a medencéhez ment, a sötétben megbotlott, a nyitott medencébe
esett s leforrázódott.
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tíí 2, A kábelaknát javítás miatt kinyitották s Őrizetlenül hagy-

ták- Egy munkás arrahaladtában egy feléje tolt csille elöl ki akart térni>
hátrafelé lépett s a nyitott aknába beesve
lábát törte.

H 3. Este búcsúról jött haza károm
bányász kissé virágos hangulatban, A
gyalogút az elhagyott légakna mellett
ment el, amelyről a korlátot a pásztor-
gyerekek tüzelőnek elvitték, A bányászok
Ssszeö'lelkezve) kissé letértek a gyalogúiról
s mindhárman az aknába estek.

~\Á. 4. Egy elhagyott lejtö'sakna szája
nem volt elzárva, csak mélyebben, mert egy

forrás volt benne, amelyből vizet vettek az
emberek. Egy asztalos ebédszünet közben vízért ment kulacsával. Az akna
mélyebb részéből kitóduló gázokban rosszullett s megfulladva találtak rá.

ít 5- Egy elhagyott és ráccsal elzárt légkijárat mellett dolgozott
két falusi legény az erdőben. Az egyik bekukucskált az elzáró rácson
és látta^ hogy szép, hosszú feny&faácsolatok vannak. Azokat ki akarták
szedni. A rácsot fejszével kivágták s lementek. Később ott találták őket
a bejárattól mintegy 10 méterre, a rossz levegőben megfulladva.

íí 6. Egy három méter mély, betonból készült iszapviztartány
szabályszerűen, állandóan be volt fedve. A telepi gyerekek észrevették,
hogy ebben nagyon jól lehet fürdeni. Két deszkát felfeszitettek s a résen,
a fentlévő deszkákba kapaszkodva, lubickoltak a tartányban. Egyszer
meglátva., hogy a felvigyázó közeledik, a nagyobb fiúk elszaladtak. Két
kisebb fiú a felfeszített deszkát vissza akarta helyezni. Eközben az egyik
beleesett a tartányba, nem tudott felkapaszkodni s a felvigyázó már
csak holtan tudta kihúzni.

St 7- Egyik bányatelepen egy 20 méter mély kutat akartak kitisztí-
tani. A tisztítás előtt egy benzinmotorral hajtott szivattyút vittek le a kútba,
hogy azzal a vizet leszívassák. A benzinmotor kipufogócsövét nem kosz-
szabbították meg a külszinre s a benzinmotor járatásakor a kipufogó gázok
a kútból nem távozhattak el. A gázukban a szivattyú mellett tartózkodó
gépész és mótorkezelö eszméletét vesztette s a mentésükre a kútba leszállóit
fydrom társuk is elszédült a gátiakban s mind az öten életüket vesztették.

XI. Fejezet,
Balesetek a hányótéren.

A hányóknál előforduló balesetek okai lehetnek:
A szállítás rendellenessége, a szállitószerkezetek hibái,

a hányok anyagának lecsúszása és legördülése, a hányok
égése és az égésnél keletkezett gázok.
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Jt J' Bgy palahdnyó felvonójánál, a vastartókból készült áll-
ványzatnak a végén, a hajtómű fordítódobja csapágyának utána kellett
nézni. Az üzemlakatos a helyett, hogy létrán ment volna fel, beült az
egyik szállító serlegbe s úgy huzattá fel magát azzal a megállapodással,
ha a serleg felér, inteni fog a gépkezelőnek a megállásra. Az üzem-
lakatos attól félve, hogy a serleg vele már lefordul, menet közben
kiszállt, megcsúszott, egyik lába a felvonólánc és a sín közé kerülve
combcsontja eltört.

Jt 2. Egy hányónál a meddő anyagot lóval vontatták fel. A csillés
szabályellenesen a meddővel telt csillére ült. Egy kanyarulatnál a csille
kisiklott s a csillés egyensúlyát vesztve oly szerencsétlenül esett le, hogy
mindkét lábát és kezét eltörte.

y. 3. A hányó sínpárjának végén hevenyészve összetákolt fordító-
bak a csille fordítása közben eltört. A fordítást végző csillés lezuhant
s koponyáját bezúzta.

Jt 4. A hányon lévő billenő csillekidöntö a csille kifordítása után
nem akart visszabillenni, mert tengelyéhez közel, a talp és az állvány
közé kövek kerültek, melyek feltámasztották. A csillés a beakadt
köveket lapátja végével igyekezett kiverni s e közben a visszabillenő
csülekidöntő az alatta álló csillés balválldt olyan erősen megcsapta,
hogy kulcscsontja eltört.

y 5. A hányóanyágnak elegy engetésénél a hányóekének üres kötele
a nagy rögökben megakadt s ennek következtében az eke, az előtte lévő

anyaggal nem tudott tovább haladni. Az
egyengetésnél dolgozó egyik segéd egy
karóval igyekezett a kötelet a göröngyök
felett felemelve tartani. A felemelt, mozgó
kötél oldalra csapódott s az egyengető
munkást maga alá vágta, akinek több
bordája eltört.

Jt 6. Egy kiégett hányóból kei
munkás anyagot termelt s a helyett, hogy
azt rétegesen (lépcsőzetesen} igyekezeti
volna letakarítani) mivel a vörös salak
beljebb volt, pinceszerben üreget vájtak
benne. Munkájuk közben az üreg beomlott
s mindkettőjüket maga alá temette.

H! 7- A hányóból szenet és fát szedi)
asszonyokat a döntést -végző' csillések figyel-
meztették., de azok, hogy egymást meg-

előzzék, felmásztak a hányó oldalára s úgy várták a döntést. E
közben a hányó lazd^oldalát a legördülő nagyobb kövek megindították^
az lecsúszott s rájuk omlott.
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8. A hányó alatt lévő vfadrkot, amelyet a hányó anyaga félig

betöltött) két napszámos tisztította. Mikor a vízárok parsára regge-
lizni leültek, ócska bányafából tüzet raktak, hogy amellett szalonnát
süssenek. A tüztoT, a megbolygatott hányó üregeiből kiszabaduló gázok
felrobbantak, a hányó egy része a robbanás következtében megindult s a
robbanástól és a leguruló kövektől súlyos zúzódásokat szenvedtek.

JJ p. A salakhányó alatt egy teherautót salakkal raktak meg.
Mttnka közben mintegy 50 méter magaságból 40 kilogram súlyú salak-
tömb legurult, egy másik darabnak iitöáve két darabra vált s egy 18
fálógrammnyi rész az autót salakkal rakó munkást fején találva megölte.

XII. Fejezet.

A mélyfúrás gyakoribb balesetei,
A mélyfúrás gépberendezéseinél előforduló balesetek elkerülése

céljából általában ugyanazokra a szabályokra ügyelj mint a többi
gépeknél.

A fúrások különleges baleseteit a fúrótoronyból a t frrgyak
leesése^ a fitrÓszerszátnok, rudazatok, fúrócsövek nem helyes
felfüggesztése és elhelyezése, meg nem felelő forgatókor
használata, általában s főleg a földgázfúrásnál a tüzrendé-
szeti szabályok megszegése (dohányzás, nyílt láng haszná-
lata, nyitott tűz) okozza.

Gyakoribb balesetek.
H /. A mélyfúrást csigafúróval és kézi erővel végezték. A fúró-

rudazalot a vas forgatórúdra két karikával kapcsolt fenyőrúddal for-
gatták. Forgatás közben keményebb kőzethez értek. A hajtórúdnak
Hitkor a négy munkás erősebben nekifeszÜlts mire annak egyik szárnya
áiort s a karikába visszamaradt hajtórúdszárny visszacsapódva az
igyik munkást úgy fejen találta, hogy szörnyeihalt.

Tanulság:: Ne használj fa-forgatórudat, mert az el-
törhet s a visszacsapódó rúdszárny balesetet okozhat.

jit 2. A ío méter hosszú béléscső, mikor azt a fúrómunkás a fúró-
$yuk fölötti csigasoron függve a fúrólyukból kiálló csőrakathoz akarta
illeszteni., kilengett, a fürómunkást gyomrán megütötte és súlyosan meg-
•Sebesítefte.

Tanulság*: Béléscső) fúrórudazat leeresztésénél kulcs-
csal, fogóval akadályozd meg, hogy az lengésbe ne jöjjön.

Jt 3. A fúrólyuk mellett lefektetett 2 méter hosszú kanalas fúróból
* a hozzácsavart 7% méter hosszú csődarabból álló rudasatrészt szét
akarták szedni) ezért azt a kézi vitlával és fúrókötéllel a fúrócsigán
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a fúrótoronyba igyekeztek felhúzni. Amint a rudazatrész a földről
való megemelés közben már a függőleges állás felé közeledett,, a rudazat
a csavartokból kiesett, lezuhanva az ott álló munkást nyakszirten találta
s halálra sújtotta.

Tanulság: Ügyelj, hogy a rudazatr£szek a fúrótorony-
ba emelés előtt jól össze legyenek csavarva és az akasztékba
jól be legyenek illesztve.

$_ 4. A 20 méter magas fúrótoronykorondban a csigasort fel-
függesztő szerkezetet szerelte le egy fúrósegéd s ugyanakkor a torony
földszintjén a leeresztett csigasort erősítették a kötélhez. A fúrósegéd
egy tengelyt rögzítő1, lapos géprészt a mellette lévő vastartóra tett s le-
ment a létrán. Eközben kabátjával érintette a félretett alkatrészt, mely
lezuhant és az egyik fúrómunkást agyonütötte.

Tanulság: A fúrótoronykorondban és padozatokon a
szerszámokat és géprészeket ügy helyezd elt hogy azok le
ne eshessenek.

Jt 5. A fúrórudasat kihúzásánál a 8 méteres fúrőszárakat a
fúrótorony oldalához állították fel egymás mellé. Ám egyik meredeken
•volt állítva, az ütöáéstö'l eldőlt s egy fúrómunkás jobbkarját eltörte.

Tanulság: Kiemelt fúrórudasatokat és csöveket gon-
dosan támaszd ki a fúrótorony oldalához, hogy azok el ne
dőlhessenek*

fí 6. Fúrótorony leszerelésnél a torony harmadik padozatán
állva szedték ki sorjában a csavarokat és deszkákat. Abban a hisssemben,
hogy az egyik harántpántdeszkát a benne lévő öt darab erős drótszög
is megtartja, annak tartócsavarát is kihúzták. A padozat szöglet-
deszkájának kiemelése közben a fúrótorony Összeomlott.

Tanulság: A fúrótorony leszerelésénél a tartócsavarokat
okozatosan, a lebontás előrehaladásának megfelelően szedd ki.

"&. 7. A fúrótoronyban lévő és a csigasor tengelyét tartó eltört
gerendákat újjal cserélték ki és azokra ismét rászerelték a csigasort
úgy azonban, hogy a két vánkosfát nem erősítették le csavarokkal,
A két fa a csÖhuzás következtében szétcsúszott, a ráhelyezett csigasor
a tengellyel együtt leesett s a fúrómestert vállán súlyosan megsebesítette.

Tanulság: A fúrótorony minden egyes alkatrészéi,
különösen annak emelőszerkezeteket hordó részét jól erő-
sítsd meg*

£t 8. Földgázfúrásnál a béléscsövek kihúzásánál a fúrótorony
emeleti padozatán dolgozó napszámos cigarettára akart gyújtani s
gyufát gyújtott, A fúrólyukból kiáramló földgáz lángra lobbant s a gyufát
gyújtó munkást súlyosan összeégette.

Tanulság: Fúrótoronyban álUilábün ne dohányozz^ de
különösen tartsd meg a dohányzási tilalmat a földgázfúrásnál.



63
XIII. Fejezet.

Külszíni tüzek veszélyei. Balesetek benzin és tűz-
veszélyes folyadékok, robbanó-, izzó- és maróanyagok

kezelésénél.

Tűzvédelmi utasítás.
A külszíni tüzek egy része gondatlanságból, másik része

elháríthatatlan elemi erők közrejátszásából ered. A gondatlan-
ságból okozott tüzeket leginkább a tilos dohány/ás és az Izzó, tüzes,
robbanékony anyagok szabályellenes kezelése okozza.

Vigyázz, tilos helyen ne dohányozz! Tartsd meg a tűzbiztonsági
szabályokat a tűzveszélyes és ízzóanyagok kezelésénél. Gondold
meg azt, hogy tiltott helyen való néhány
percnyi dohányzás által szerzett élvezeteddel
nemcsak a magad és munkástársaid életét
veszélyeztetheted, hanem száz és száz család-
tagnak szájából veheted ki hosszú időre a
mindennapi kenyeret, ha a gondatlanságból
okozott tűz által pótolhatatlan tőkébe kerülő
üzemi anyagok és épületek elhamvadnak.

1. Ne dohányozz! A dohányzást
tiltó felírást törvény táblának tekintsd,
melyre az élet és üzemi vagyon egyik első törvénye van
felírva, amelyet életed és; mindennapi kenyered kockáztatása
nélkül meg nem szegheted.

2. Tűznél, tűzveszélyes és robbanékony anyagok kezelésé-
nél~tartsd meg pontosan az előírt szabályokat. Ne könnyelmíís-
ködj, ne kockáztass és munkaidődből a biztonság rovására
ne igyekezz perceket lecsípni azért, hogy magadnak és mások-
nak egész életét veszélyeztesd.

3. Munkahelyeden és annak környékén figyeld meg a
tűzcsapok, gyorsoltó készülékek és száraz homok elhelyezését,
tanuld meg azok kezelését és vésd eszedbe a tűz esetére ki-
függesztett utasításokat, hogy egyedül is sikerrel szembe-
szállhass a perzseli! elemmel, amíg a tűzoltóság megérkezik.

4. A telefon, véz jelzőké szülék, szócső helyét jól jegyezd
meg, hogy veszély esetén gyorsan segítséget tudj hívni.

5. Hogy tűz esetén tapasztalatlan társaidat is vezetni
és irányítani tudjad, a vészkijáratoknak és menekülő utaknak
ne csak a helyét ismerd, hanem azok járhatóságáról gyak-
rabban győződj meg úgy, hogy időnként azokon távozz a
szabadba.
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6. Ha tííz üt ki, ne veszítsd el a fejedet! Gyöngébb idegzetei
társaidat biztos fellépéseddel nyugtasd meg és irányítsd

hogy szembeszállhassatok a vésszel, ír;
remény van annak megfékezésére; h;,-
pedig menekülnötök kell, azt nyugodtan
rendben tegyétek. A ragadós töinegrémü
let egy tűznél igen gyakran több áltozatot
szed, mint a tűz közvetlen veszélye.

7. Az oltásnál megfontolva segéd
kezz! A félelemtől vonakodó társaid
előtt járj jó példával, de esztelenül ne
rohan} a veszélybe, hanem hallgass az
oltásvezetÖ szavára. Küzdd le magadban:
az iszonyatot, ha megsérült társaidon
kell segítened. Ha pedig minden jó szán-
dék mellett is gyengének vagy fáradtnak
erezd magad az oltási és mentési munka

elvégzésére, férfiasán jelentkezz és idejében add át a helyedéi
pihent és alkalmasabb társadnak.

Vigyázz a tűzre, mert az míg hatal-
madban áll a leghasznosabb szolga,
ha elszabadul a legpusztítóbb elein.

Balesetek külszíni építményekben keletkezett tüzekncl.

Aknaépülct.
i. Ha a tűz az aknaépületben üt ki, az épület körül levő

tűzcsapokat addig is igyekezz működésbe hozni, míg a tűzoltók
megérkeznek. A behúzó aknánál, ha az a veszély fenyeget,
hogy a tűzgázak az aknába mehetnek, az akna vasajtah
(lappancsait) le kell zárnod s a soros felvigyázót, valamint
a mentő- és tűzoltóállomást értesítened kell a tűz kitöréséről,
Különösen fontos ez éjjel, mikor az aknánál csak néhányad
magaddal dolgozol.

Jt Az egyik behúzó lejtősakna mellett nagyobb mennyiségű
faanyag volt raktározva. A faanyag mellett az éjjeliőr tüzétől tűz ütöti
ki s néhány, fát válogató vájár éberségén múlt az, hogy nagyobb szeren-
csétlenség nem történt a tűzgázoknak a bányába való hatolásdval,
mert idejében elszórták az akna előtt leszállításra váró nagyobb mennyi-
ségű f a- és deszkaanyagot és a nagy szél dacára is sikerült a tüzet az
aknától távoltartani.
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2. Télen a lejtős, vagy függőleges behúzó aknánál, amelyek
gőzvezetékkel ellátva nincsenek, azok befagyása elíen igen
nagy hidegben úgy védekeznek, hogy körülöttük tüzet raknak,
kályhákat, kokszkosarakat állítanak fel. Ha ilyen munkával
vagy megbizva, ügyelj, hogy ezek éghető anyagokhoz közel
ne legyenek állítva s a tűz füstje vagy szikrája az aknába
ne jusson.

5£ A kokszkosarakat szabálytalanul az aknába eresztették be,
A tÜztől az aknadcsolat meggyulladt s a füstgázoktól a bányában az
emberek rosszullettek. Hogy nagyobb szerencsétlenség nem történt
annak volt köszönhető, hogy a bánya kis terjedelme miatt az emberek
idejében ki tudtak jönni.

Osztályozok, törők és brikettgyárak.
Az osztályozóknál, törőknél és brikettgyáraknál nem helyesen

szerelt kályhák túlfűtéséből, a kipattanó szikrától, elektromos rövid-
zárlatból s a rostákról és döntésből eredő lebegő szénpor felrobbanásá-
ból eredhetnek a tüzek.

Ügyelj a kályhákra, azokat túl ne fűtsd. Megsérült
villamosvezetékct jelentsd felebbvaíódnak. Rövidzárlatnál
homokkal vagy poroltóval olts. A világítást ne kapcsold ki,
hogy a sötétben még nagyobb szerencsétlenség ne történjen
s vigyázz, hogy a vészkijáratoknál a lámpák állandóan
égjenek.

J{ 7. Egy osztályozőban keletkezett kisebb tűznél menekülés
.közben zűrzavar keletkezett, A lámpák a vészkijáratoknál nem égtek
s egy csomó ember a lépcsőkön, létrákon való menekülés közben meg-
sérült, ami nem történt volna meg, ha a lámpák a vészkijáratoknál
égtek volna.

Jt 2. Munkaszüneti napon egy tanonc az osztályozó porgyűj-
tőjét takarította. Abba nyitott lámpával ment be s az összegyűlt szén-
port seperte. Két tanonc-, hogy társukat meg tréfálja., a porgyüjtőtartány
nyitva lévő ajtaját becsapta. Ezzel a tartányban lebegő porfelhő
keletkezett, mely a lámpa lángjától felrobbant s a tanonc súlyosan
megsérült.

ít 3- A brikettgyárban a szénszárítódobon két szerelő elektromos-
•forrasztással javítómunkát végzett, A dobon összegyűlt, szénpor a
Jorrasztólángtól fölrobbant s a robbanás lángjától mindkét szerelff égési
sebeket szenvedett.

íí 4. A segédmunkás a brikettprés-adagoló forgódobjából üzem
'közben egy véletlenül odakerült fadarabot akart eltávolítani. Az jobb-
kezét elkapva három ujját leszakította.

6
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Kazánház, gépház, műhelyek.
1. Gépházakban, műhelyekben, kapcsolótábláknál, transz-

formátorházakban, hol elektromos világítás van, ügyelj arra,
hogy a szükségvilágításra szolgáló lámpa rendben legyen és égjen.

2. Kazánházakban, kazánok közelében gyúlékony anyagot
ne halmozz fel. Különösen ne használd a kazánt magad és
társaid ruhájának szárítására. Igen sok tűzeset keletkezik
abból, hogy a kazán mellett szárított munkasruhákban felej-
tett gyújtók, gyufák meggyulladnak.

3. A kazán ajtaja elé nagymennyiségű tüzelőanyagot ne
halmozz, mert a kazán ajtajának kinyitásakor kicsapódó láng-
tól tüzet foghat.

4. Ha tűz keletkezik s az a veszély fenyeget, hogy a kazánok
felrobbanhatnak, a kazánról nem szabad a nyomást hirtelen,
hanem csak fokozatosan leengedned. A biztosítószelepet, vagy
gőzelvezető focsövet teljesen ki ne nyisd, mert ha a gőz
nyomását egyszerre lecsökkented, a túlhevített meleg vízből
a nyomás csökkenése folytán egyszerre olyan nagymennyiségű
gőz fejlődik, hogy a túlnyomást a biztosítószelep nem bírja
levezetni s a kazán megrepedhet. Helyesen úgy jársz el, ha a
tüzet a kazán alól kivonod, a kazán ajtaját és a rókatorok
elzáróját kinyitod és amennyi hidegvizet csak tudsz, szívatsz
a kazánba. H mellett még a próbacsapokat és egyéb szerel-
vényeket, továbbá a gőzelvezetőcsÖvet és a biztonsági szelepet
is kinyitod.

5t A kazánházban tűz támadt s a kazánkezelö attól féít, hogy
kazánrobbanás keletkezik. Mivel a biztosítószelephez nem tudott
felmenni, kalapáccsal feltörte a fÖgözvezetŐcsövet. Öt magát a forró
gőz Összeégette., a kazánt pedig a túlhevített vízből a hirtelen lecsökkent
gőznyomás következtében keletkezett nagymennyiségű gőz felrobbantotta,

5. Ha lokomobilok, félstabil kazánok kezelésével vagy
megbízva, arra ügyelj, hogy a szikrafogó le legyen eresztve
és a füstkamara alján lévő lyukak ne legyenek teljesen nyitva,
mert ezeken hideg levegő áramlik a kéménybe s az még szikra-
fogó alkalmazása esetén is szikrázik.

6. Ha a tűzszckrény alatt a hamuládában nincs permetező-
cső bevezetve, a lokomobil alól kikerülő salakot öntözd, hogy
attól tűz ne származzon.

\4 Egy kisebb bányánál az erőátviteli szerkezetet hajtó lokomobilt
kezelő fűtő éjjel) salaktisztítás után elaludt. A salak lángra lobbanva
meggyújtotta a kazán begyújtására felhalmozott rozsét. Mire a fűtő
felébredt, már az épület tetőzete is égett és Ő maga is csak tüzetfogott
ruhában tudott menekülni.
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7- A kazán házakban a hamunak vagy salaknak a hamu-
csatornákból és salakaknákból üzem közben való eltávolí-
tásánál és locsolásánál ügyelj, hogy tűzgázak ne fejlődjenek
s a csatorna talpán, a vágányok között izzó salak ne legyen.

8. A kazán leállása után a tűzrácsokat, hamué sátornál
vagy salakgödröt csak akkor tisztítsd, ha a salak már kihűlt.

Jt Egy salakkihordó túlságosan megrakta csilléjét a. tüzes salak-
kal, mely a földre hullott. Visszatérésekor az izzó salakra rálépett s
lábát súlyosan megégette.

y. Egy kazán leállítása után 24 óra múlva, mikor még a hamu-
csatornában s a tüzrácsokon a salak nem volt kihűlve, a tisztítással
megbízott munkás a salakra deszkát helyezves bement a tüztérbe. A
deszka felbillent s a munkás a salakra esve másodfokú égési sebeket
szenvedett.

H A salakkihordó,, hogy az izzó salakot a csillébe rakhassa, azt
vizzel megöntözte. Tűzgázak fejlődtek? amelyek felrobbantak s a salak-
kihordó súlyosan megsérül.

Balesetek benzin és tűzveszélyes folyadékok, robbanó-,
izzó- és maróanyagok kezelésénél.

Benzin és tűzveszélyes folyadékok.

A benzin és általában a kőolaj párlatai azért tűzveszélyesek,
mert rendes hőmérséklet mellett gyúlékony gá/okat fejlesztenek,
amelyek lángtól vagy szikrától meggyulladhatnak. A benzingőz elektro-
mos öngyulladás miatt is felrobbanhat s a robbanás a felhalmozott
törlőrongyot és olajos kócot is meggyújthatja. Ezért:

1. Szigorúan tartsd meg a dohányzási tilalmat.
2. Ha a raktár kívülről nincs megvilágítva, abba csak

napvilágnál menj be. Sötétben csak biztonsági, vagy akkumu-
látoros villanylámpával.

3. Benzint és erősen illő olajokat csak tűzbiztos edényben
vigyél. Azok megtöltésénél vigyázz, hogy a folyadék el ne cse-
pegjen. A raktárban elcsepegett, kiÖmlött benzint és olajokat
töröld azonnal fel. A törlésnél használt kócot, rongyot zárt,
bádogedénybe helyezd és távolítsd el a raktárból.

4. Ha a benzin vagy olaj ruhádra ömlött, addig, míg az
el nem illant, meg nem száradt, tűz közelébe ne menj, mert
ruhád meggyulladhat s összeégsz.

5t Egy szerelfftanonc benzint hozott zárt edényben a raktárból.
A töltésnél 2—3 deci benzin a ruhájára ömlött. A tanonc dolga végez-
tével öngyújtóval cigarettára gyújtott,, ruhája tüzetfogott és súlyosan
összeégett.
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Jt Egy gépész zárt edényben benzint vitt a géphez. Útközben egy
barátjával találkozott, aki öngyújtójába benzint kért tőle. Az öngyújtó
megtöltése nehezen ment, mert az edény nagy volt s kezük is benzines
lett. A jó barát a töltés után erről megfeledkezve próbálgatni kezdte az
öngyújtót. A szikrától nemcsak keze, de a gépész kezében lévő, még be
nem zárt kanna is tüzetfogott, felrobbant s mindketten súlyosan meg-
sérültek.

Karbid,
A karbid azért veszélyes, mert nemcsak víz hozzájutása, hanem

páradús levegő következtében is gáz fejlődik belőle, amely gyújtásra,
szikrára felrobban.

1. A raktárban líe dohányozz, égő lámpával ne menj be
s ha a felbontott hordóban még marad karbid, azt jól zárd
be. Az üzemhelyrc karbidot csak jól lezárt bádogedényben
vigyél.

2. Ha tűz találna kiütni, azt vízzel nem szabad oltanod,
csak száraz oltóval, vagy homokkal, mert a víztől gáz fejlődik
s az még táplálja a tüzet, erősen megnehezíti és gátolja mun-
kádat.

Jt Egy csillés karbidot ment faszolni s mivel karbiddoboza
piszkos volt, vizet merített bele, hogy kimossa. E közben cigarettázott.
A dobozban fejlődött gáz felrobbant s arcát összeégette.

32 A kŐmivesek maltert akartak keverni egy karbidos hordóban*
amelybe vizet öntöttek. Egyikük cigarettára gyújtott s az égő gyufát a
vízzel telt hordóba dobta. A hordóban maradt karbidból a víz ráöntése
után gáz fejlődött, amelynek felrobbanása a kőmíveseket megsebesítette.

Robbantószerek.
1. Robbantószerraktár közelében ne dohányozz és télen

vételezés alkalmával a raktár közelében nyílt tüzet ne rakj.
tt Téli napon délután egy központi raktár előtti téren szekerek

álltak vételezés céljából. A kocsisok a raktár előtt tüzet raktak, hogy
melegedjenek. Majd bementek robbantóanyagért a raktárba s éppen
hozták ki, amikor az egyik megrakott kocsi lovai, melyek istrángja
nem volt levetne, megbokrosodtak. Útjukat a többi szekér elzárta,
ezért a bezárt térben vágtatni kezdtek. A szekér felborult, a ládák
kiszóródtak s a tűz közelébe gurultak. Csak a kocsisok lélekjelenléte
akadályozta meg, hogy robbanás nem történt, mert a ládákat idejében
eltávolították a tűz közeléből.

2. Csak napvilágnál menj be a raktárba. Ha mégis sötét-
ben keli bemened és ha villamosvilágítás nincs vagy nem
működik, ott csak biztonságilámpát használj.
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3. A raktárból az üres ládákat szállítsd ki s a raktártól
olyan távol tárold, hogyha az üres ládák valami módon
tüzet fognak, a raktárt ne veszélyeztessék.

4. Nagyobb központi raktárnál a raktárt védő sáncok
ffível vannak benőve. A füvet kaszálás után el kell azonnal
távoli l anod. Azt ott szárítanod, boglyába raknod nem szabad.

St Egy központi raktér -oéd&sáncain a füvet az Őr lekaszálta
s száradni hagyta. Pásztorgyerekek a raktártól nem messze, a legelön
tüzet raktak, amitől a nagy szárazságban a legelő' égni kezdett. A tűz
gyorsan elharapódzott s csakhamar a raktár védősánca is lángbaborult,
Csak nagy üggyel-bajjal sikerült az őrnek és telefonon hívott segítség-
nek megakadályozni^ hogy a fából készült raktár meg ne gyulladjon.

5- Ügyel) arra, hogy a gyorsoltó-készülékek, vízcsap,
vizeshordók rendben s helyükön legyenek. Tanuld meg azok
kezelését, hogy baj esetén használni tudd.

Autogénhegesztés és -vágás.
Az autógénhegesztésénél és -vágásnál sok baleset történik,

mert ezeknél a munkáknál acélpalackokban nagy nyomás alatt levő
gázokat (oxigén, szénsav, acetilén) használnak. Vigyázni kell, hogy
ezek fel ne robbanjanak és a palack zárószelepének megrongálódása
által ki ne szabaduljanak.

1. Az acélpalackokat ne tedd ki a napra, vagy tűzhöz
közel, mert felrobbanhatnak.

Jt Egy oxigénnel telt acélpalackot, amit forrasztásnál akartak
használni, kánikulában kintfelejtettek a műhely előtt a napon. A palack
a felmelegedéstől felrobbant. Szerencsére a műhely udvarán csak két
ember tartózkodott s így a robbanás nem követelt több emberáldozatot,

^ Egy műhelyben, a kovácstűstől mintegy 5 méter távolságra
hordozható acetücngdzfejlesztÖ készülékkel dolgoztak. Munkaközben
a gázfejlesztőből nagyobb mennyiségű gáz szabadult ki3 amely a kovács-
tüzhelytől felrobbant s a műhelyben levő öt géplakatos súlyosan meg-
térült,

A baleset nem történt volna meg, ha a helyiséget job-
ban szellőztetik, vagy a gázfejlesztőt olyan helyiségbe teszik,
vhol tűz nem volt.

2. A telt acélpalackokat ne dobáld, óvd egymáshoz való
ütődéstől, magasból való leeséstől, feldőléstől, mert a palack
megsérülhet s a gáz kiszabadul.

$t Egy "vasvázas épület szerelésénél a hegesztéshez szükséges
palackot csigán húzták fel a legfelső emeletre. A palack a kötél kantár-
fából kifordult, ráesett egy vasgerendára, az ütŐdéstdl felrobbant s az
emberek, akik a felhúzást végezték, megsérültek.
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3. Ügyelj, hogy a palack elzárószelepe és csavaros illesz-
tései rendben legyenek,

3. Egy hegesztömunkás autogénhegesztésnél észrevette, hogy
az oxigénpalackban nincs elegendő nyomás. Azt hitte., hogy a redukciós

szelep be van fagyva s azt ssúrólánggal
akarta kiengesztelni. Azonban a szelep
tömítése nem volt rendben s e miatt csök-
kent a nyomás. A hiányos tömítésnél
kiáramló oxigén a lángtól meggyulladt s
a forrasztópisztolyt tartó hegesztömunkás
jobbkeze megégett..

4. A gáz vezetésére csak a na-
gyobb nyomásra készült tömlőt
használd. Az összeköttetések a csa-

\ varos illesztéseknél rendben legye-
nek, mert ezek mellett a gáz kisza-

badulhat s felrobbanhat. Ügyelj, hogy a tömlő meg ne
sérüljön.

~\f Autógénhegesztésnél az acetüén-dissousgázpalack tömlőjének
egyik összekötöcsavarja meg volt repedve és azon a gáz lassan
szivárgott ki, a lakatos hátamögött. Munka közben az Összegyűlt gáz
a szúrólángtól felrobbant s a lakatos összeégett.

Jt A vágányon keresztülfekvö acetiléngáztömlön a lakatos-
tanoncok egy sínekkel megrakott csillét toltak keresztül. A tömlő meg-
repedt s a kiszabaduló acetiléngáz, mielőtt még a palackot el lehetett
volna zárni, felrobbant s a műhelyben tartózkodókat a robbanás meg-
sebesítette.

5. Az autogénforrasztó és -vágó munkánál a gázokat
be ne leheld, mert azok ártalmasak. Visel) gázálarcot. Okvetle-
nül használj kéküvegű szemüveget is.

Izzó, tűzveszélyes és maróanyagok.

lzzós tűzveszélyes és maróanyagok kezelésénél igen sok baleset
történik azáltal, hogy nem járnak el a munkások elővigyázatosan,
a józan ész által parancsolt okossággal.

l. Ha forró salakot, izzó vasat viszel, ügyelj, hogy azok
ki ne boruljanak, ki ne ömöljenek.

5t Egy kohómunkás izzó salakot tolt a salakkocsin, A salaküst
nem volt rögzítve, a kanyarodóban felbillent,, a forró salak kiömlÖtt s
a tolómunkást összeégette.

H A műhelyben a kalapács alá daruval vitt izzó vastuskó,
mikor a kalapács alá tolták) leesett s az ott dolgozó két munkást súlyosan
megégette.
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2. Vigyázz, hogy izzó és izzón folyó anyagok vízzel, vizes

anyagokkal ne érintkezzenek, hogy robbanás ne történjen.
Jt Kát lakatos egy szivattyúcsövet akart meghajlítani. Ezért

azt előbb homokkal töltötte meg s cölöpök közé téve, nyílt tűs f ölé helyeste.
Izzítás közben a nedves homokból hirtelen gőz fejlődött^ amely a forró
homokot a csőből kivágta s a két lakatos súlyosan megsérült.

5t Az öntőüstnek fenekén víz volt s az őntffműhelyben az izzó-
VQsat beleengedték. A vízből hirtelen gőz fejlődött, amely az izzóvasat
&z üstből szétfreccsentette s az ott foglalatoskodó munkások kosul kettő
'összeégett.

St Az öntömühelyben a salakgődór nem volt kiszáradva, a bele-
gngedett izzó salak gőzt feljesztett, amely a salakot a gödőrből kidobta
*• a csapoló lábát megégette.

3. Lángot, izzó tárgyat robbanékony folyadékokhoz ne
közelíts.

Egy üres, petróleumos vashordónak a fenekét akarták autogén
észülékkel levágni. Előzőleg nem nézték meg, hogy a hordó száraz

jjr üres-e ? A hordó alján egy kevés nyersolaj maradt s amint a szúró-
Ijáng a hordó fenekét átlyukasztotta, a nyersolaj a hordóban felrobbant
% a kicsapódó láng a vágókészüléket kezelő két lakatost megégette.

4. Ha maró- és savasfolyadékokat szállítasz, ügyelj, hogy
az edény el ne törjön, vagy annak tartalma rád ne ömöljön.

K Egy savval telt üvegballont szállítottak oldalnélküli csillén
$ raktárból a műhelybe. A ballont nem rögzítették. Egy váltónál a csille
fáugrott, a ballon legurult, összetört s a szertefolyt sav a két tanonc
lébát és kezét összeégette.

5. Ha benzin és olaj munka közben ruhádra ömlik,
Vigyázz, ne dohányozz, tűzhöz közel ne mén), mert ruhád
tüzetfoghat és megéghetsz.

y. A benzinmozdonyssinből az egyik mozdonyvezető bement a
kazánba., hogy a fűtövei beszéljen. Oldalt állt a kazán ajtaja mellett,
Aközben a fűtő a kazán ajtaját kinyitva lapátolta a szenet. A kazánból
|| láng kicsapott, a mozdonyvezető olajos ruhája tüzetfogott és súlyos
jgési sebeket szenvedett.

6. Izzó salakhányók és égő palahányók oltásánál és egyen-
ge te se ne l ügyelj, hogy meg ne égesd magad. Különösen ügyelj,
*M>gy egyszerre ne oltsd és hordd az anyagot.

JJ Egy palánkkal bekerített palahányó tüzes anyaga, az alatta
ó' deszkakerítéshez csúszott le s azt meggyújtóttá. A kerítést el kellett

oltani, mert az a veszély fenyegetett, hogy a tűz a palánkról
a vele érintkező fatelepre. A munkások egy része a tüzes hányon

fesztül igyekezett lapáttal utat készíteni az égÖ kerítéshez. Lapátolás
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közben az anyagot -vízzel spriccelték, A hányó anyagára került nagyobb
vízsugár az izzó anyaggal érintkezett, hirtelen gőz fejlődött, a szét-
loccsanó forró gőz és tüzes iszap a lapátoló munkásokat megégette.

H Egy égff hányat úgy igyekeztek eloltani, hogy azt földdel
fedték le. A földet a lefektetett pattókon talicskdval szállították. A palló-
deszkák az alsó tŰztől hirtelen lángra lobbantak s a két talicskázó-
munkás sem előre, sem hátra nem tudván gyorsan menekülni lábán
és alsó lábszárán súlyos égési sebeket szenvedett.

Nem történt volna meg a baleset, ha a munkások az
agyaggal már jól lefedett hányórészröl haladtak volna előre
a letakarással.



minden nap
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II. RÉSZ.

Balesetek a földalatti munkánál.

XIV. Fejezet.
Bányaruha.

A bányásznak szerte a világon a többi munkásoktól megkülönböz-
tető, külön ünnepi díszruhája van, melyet büszkén viselj ha ünnepel.
De nemcsak az ünnepi, hanem a munkaruhájának is elütőnek kell lenni
a más íbglalkozásbeliétől, mert a bányászfoglalkozás sokkal jobban
próbára teszi az egészséget. A régiek büszkén viselték a farbört,
mint a bányászok egyik különös, de hasznos ruhadarabját. Ha ezt
ma már nem is viselik, a bányásznak mégis alkalmazdoknia kell
munkaruhájában is a nedves helyen, változó hőmérséklet mellett
végzett különleges munka természetéhez.

Lábbelid legyen erőstalpú, vízhatlan, de könnyű, mozgásm
alkalmas. Fatalpút ne viselj, mert az elcsúszással sok balesetet okozhat.
Nedves bányában jól befaggyúzott csizma nélkül tönkreteszed az
egészségedet. Álló vízben, vizes akna mélyítéseknél gummi-csizmát
viselj. Tévesen alkalmazott takarékosságból még száraz munkahelyen
se dolgozz mezítláb, mert a legnagyobb óvatossággal sem kerülheted
el a súlyos lábsérüléseket.

Lábbelibe valód erős flanellkapca, vagy vastag harisnya legyen,
mely a beszivárgó nedvességet lábadtól távoltartja.

Térdpárnát has/.nálj, ahol alacsony telepben kell dolgoznod.
Nemcsak ruhádat kíméled vele, hanem térdeidet is óvod a korai
törődöttségtől.

Alsóruhád erős flanel! legyen, amely az izzadságot felfogja és
léghuzamtól, meghűléstől jobban óvja a testet, mint a vékony vászon.
Ingedet munka közben soha le ne vesd, mert az egészségedre ártalmas
lehet. Az ing karmolásoktól és sérülésektől megóv s robbanás esetén
égési sebektől véd.

Felsőruhád legjobb, ha az erre készült bányászbarhedből (ördög-
bdrből) készült, amely erős és a nedvességet is jobban állja, mint egy
vékonyabb szövet. Szabása kényelmes legyen, de azért ne legyen
lötyögő, hogy mozgó géprészekbc, kiálló tárgyakba bele ne akadjon.
Ha bakkancsot viselsz, jó, ha nadrágodat a bokában szíjjal átkötöd,
mert ha térdelve dolgozol, a szénpor és kőpor nem juthat a bakkancsba
és alsó lábszáradhoz. Kabátod a nyak fölött zárt s újjá csuklód felett
összegombolható legyen, hogy a léghuzam keresztül ne járja testedet,
ha meg vagy izzadva. Ahol feltétlenül meleg nincs, ott ha kabátodat
munkaközben le is veted, jobb, ha a mellényed rajtad marad. Vizes



75
munkahelyeken, aknamélyítésnél, vizes, sáros munkánál felső ruhád
fölött vízhatlan gummiÖltönyt viselj, még ha ez kényelmetlenebb is,
mert éneikül a nedves helyen egészséged tönkremegy.

Nyakravalód meleg sálkendő legyen, mert így védheted torkodat
a ki- és beszállásnál az aknában vagy táróban erősen húzó, hűvösebb
légáramtól.

Föveged szorosan és biztosan illeszkedjék fejedre, hogy a lég-
áram le ne kapja s ne kellessen fogdosnod, mert szerszámaid hor-
dozására mindkét kezedre szükséged van. Elég magas és ruganyos
legyen, hogy fejed be ne üsd az alacsonyabb helyeken.

Feisökabátod rövid és könnyű legyen. Ezt különösen ott viseld,
ahol a bánya melegebb részéből erős és hideg légáramon kell keresztül
haladnod.

Munkaruhád rosszul értelmezett takarékosságból ne legyen
hitvány és rongyos. Fordíts rá gondot. Jegyezd meg, hogy egészséged
szempontjából egy jó munkaruha nélkülözhetetlen. Ha nem telik,
érd be inkább egy szerényebb ünneplő ruhával, de legyen jó és
kényelmes munkaruhád.

Egészségvédelem, tisztaság.
A bányászat a földalatti munka természeténél fogva nem tartozik

a legtisztább és legegészségesebb foglalkozások közé. Bár ez igaz,
azonban az is kétségtelen, hogy igen sok ipari foglalkozásnál több a
fpglalkozásbeli betegség, mint a bányászatnál. Igen sok öreg vájár
van, aki hosszú évtizedeken át tartó bányamunkában meg tudta
Őrizni testi épségét és egészségét. Ezt óvatosságának, józanságának és
tisztaságának köszönheti.

Tisztaság szempontjából különösen a következőkre ügyelj:
1. Élelmedet a bányában ne papirosban és ruhában, hanem

bádogdobozban vidd, mert ez tisztább mód és így azt a férgektől
és patkányoktól is jobban megőrizheted.

2. Italodat jól záró kulacsban vidd magaddal. A bányában csakis
az ivasra kijelölt vízből igyál, mert a fakadó víz, ha az régi műveleteken
megy keresztül, bárminő tisztának látszik is, fertőzött lehet s tífuszt
okozhat.

3. Étkezés előtt, hacsak teheted, kezed jól mosd meg. Lehetőleg
1 ugy egyél, hogy ne érj újjaiddal közvetlenül az ennivalódhoz, hanem
azt bicskával rakd a szádba.

4. A bányában okvetlen használd az ürszéket, mert az egyik
kányabetegségnek, a bányászaszálynak a terjesztői azok a bélférgek,
amelyek a beteg bányász ürülékében vannak s ezeknek lábbelin való
elhurcolását és a kéz útján a szájba való jutását csak úgy lehet elkerülni,
ha a bányászok az ürszéket használják.
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5. Ha az akna felett/fín/ő van, munka után jól 'mosakodj meg
és tisztán menj haza. Ha nincs fürdő, úgy odahaza első dolgod legyen,
hogy meleg vízben jól megmosakodj. Gyermekeidet piszkosán ne
vedd öledbe. Mosakodás után étkezz és tisztán térj nyugovóra.

Tisztaság:: egészségi
Az egészség alapja a megelége-

dett életnek!

Balesetek bányász szerszámok használatánál.
A bányásznak nélkülözhetetlen szerszáma a fejsze, fűrész, csá-

kány, félkézkalapács, fúró,, feszítövás, kapa, lapát és szcnviüu.
A kézi szerszámoknál előforduló igen nagyszámú baleset oka egyrészt
az, hogy azok nincsenek jó állapotban, főként nincsenek a nyélre jól
felerősítve s arról munkaközben lerepülnek, másrészt azok használa-
tánál a bányász nem eléggé óvatos és vagy magát vagy közelben álló
társát megsérti.

Két szabályt tarts meg:
1. Jó legyen a szerszámod.
2. Azt munka közben óvatosan használd.
Különösen fontos az óvatos használat az ütő, vágó szerszámok-

nál (fejsze, csákány, kalapács) és a dobó szerszámoknál (lapát, villa),
mert azokat a bányában rendszerint szűk térben, saját magad és tár-
said közvetlen közelében és gyér világítás mellett kell használnod.

íme néhány példa a rossz és nem kellő elővigyázattaJ
kezelt bányász szerszámokkal okozott balesetekre:

Jí l. A vájár fejszéje, mely nyelére rosszul volt felerősítve, egy
főtefa kettéhasitása közben lerepült s a főtefa végét nyomó társának
vállához ütődött.

y. 2. A vájár félkézkalapáccsal éket vert be. A kalapács meg-
viselt nyele eltört s a kalapács homlokának ugrott.

íí 3. Az egyik csillés rosszul felerősített lapáttal sietve lapátolta
a szenet, A nyelétől elváló lapát a munkahelyet vizsgáló elövájárnak
térdébe vágódott.

~\4 4. A segédvájár egyengetés közben egy nagyobb széndaraln
feszített le csákányával, melynek nyele a toknál el volt hasadva. Az erő-
feszítéstől a csákány nyele eltört s a segédvájár oly szerencsétlenül eset'
hanyatt, hogy fejét a csilleszekrénybe ütötte s koponyarepedést szenvedet-

ít- 5- A fejsze éle áfa görcsén elsiklott s a vájár lába fejébe vágűti
úgy> hogy feszítő inát elvágta.
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6, A vájár egy kö'zéptámfával támasztotta alá a f&tefát.
Eleinte kisebb ütést mért rá s mivel az nehezen ment,, később teljes karból
akart ráütni. Mivel szándékáról segédkező társát előre nem figyelmeztette)

Bonnak vállát súlyosan megütötte,
H. 7. A vájárok egy talpfát fürészeltek. Az egyik hátrabeszélve

nem figyelt a fürész irányítására,, mire az balkeze nagyujjának ugrott
s tőből leszelte.

Jt 8. A csillés és a segédvájár a csille két végén állva lapátolták
a szenet. Sietségükben elvétették a dobás sorrendjét, mindketten egy-
szerre dobták a szenté a csillébe s a csillés lapátja a segédvájár arcába
vágódott.

U 9. Vágány felszedésnél a vasfeszítörudat magasan alátámasz-
tották és hogy az áfába ne nyomódjék, még egy síndarabot is tettek áld.
feszítés közben az alátét síndarab oldalra fordult, a feszítővas a fel-
•feszitendŐ sín alól kiugrott s az a végét húzó vájárnak arcába vágódott.

Üt 10. A magas fejtésben állványon dolgozó vájár, életlen lévén
a fúrója, újat kért a társától. Mikor az előhozta s fel akarta neki nyúj-
tani, a vájár a régi fúrót oly szerencsétlenül dobta le, hogy az az állvány
egyik oszlopába ütődött, esés közben oldalra fordult s társának altestébe
fúródott.

Száz és száz balesetet lehetne még felhozni, amelyeket mind
el lehetett volna kerülni, ha a bányászok csak jó szerszámokat hasz-
náltak volna és mindig elővigyázatosan dolgoztak volna.

Csak jó szerszámot használj! Ne siess I Ne szcleskedj!
Ne könny elmíísködj, hanem eszed és szemed legyen a hasz-
nálandó szerszámon, hogy ne veszélyesztesd magad és társad
testi épségét.

XV. Fejezet.

Omlás elleni védekezés.

Az omlásos balesetekről általában.
A bányákban előforduló balesetek több mint 30 százalékát

a kőzet-j szén-, ércomlás okozza. A kőzetomlások ellen a kivájt
üregek biztosításával (berakat, vagy ácsolás) védekezhetünk.

A biztosítás magában véve könnyű dolognak látszik, pedig
a bányásztól rendkívül nagy szakértelmet, gyakorlati tapasztalatot
és állandó elővigyázatosságot követel.

Minden egyes bányának meg van az üzemvezetőségtől össze-
állított és a bányahatóság által jóváhagyott ácsolási szabályzata,
mely pontos utasítást tartalmaz, hogy a kivájt térségeket mikcpen
kell omlás ellen biztosítani. Ezekben az ácsolási szabályokban foglalt
utasítások megtartása mellett mindig a vájár ügyességétől függ,
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hogy az adott viszonyokkal számolva, miképen biztosítja a munka-
helyét s ezért az omlások elleni balesetek elhárításánál a-/.
ácsolási módon és a bi/tosításra használt anyagok megválasztásán
kívül a munkahelyen dolgozók óvatosságának és ügyességé-
nek sokkal nagyobb szerepe van, mint a többi balesetek el-
hárításánál.

A legtöbb omlásos baleset azért történik, mert az ácsolást
(a kivájt üreg biztosítását) igen sok bányász felesleges munkának
tartja, melyet csak elkésve és elsietve végez el.

Vésd az eszedbe, hogy csak kellő időben, rendesen elkészí-
tett ácsolattal haladhatsz előre munkahelyeden, csak c mellett
érhetsz el rendes munkateljesítményt s óvhatod meg testi
épségedet.

Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy csak az aludhat nyugodtan
a házában, aki tudja, hogy annak falai, padlásgerendái jól és biztosan
tartják a tetőt.

Aki nem ácsolja be a kivájt bányaüreget ugyanazt cselekszi,
mintha a háza fedele alól, a falak, oszlopok és tartógerendák egy
részét kiszedné.

Ha rosszul ácsolsz, előbb-utóbb rád szakad a tető, ha jól
ácsolsz^ nyugodtan és eredményesen dolgozhatsz.

Aki másokra nem vigyáz, magát is
veszélybe dönti.

Acsolat fajták.
l. Az oszlopácsofat. Használjuk jó főtének a feltámasztására.

Fontos dolog, hogy az a kőzetnyomásra merőlegesen legyen fel-
állítva s ékkel a főtéhez jól ki legyen feszítve.

Ha a talp sima és kemény, abba gyámlyukat kell vájni, hogy
a kőzet nyomása alatt az oszlop élne csússzon s a szükséghez képest
végét meg is kell hegyezni.

Ha a talp puha, akkor az oszlop alá vánkosfát (papucsot),
ha pedig a főte puha, törékeny, vagy repedékes, az oszlop tetejére

fejvánkost kell tenni.
Ügy a vánkossal ellátott, mint a vánkos nélküli oszlopácsolat-

nál az a fontos, hogy az a talp és a főte között a nyomásra merőlegesen
álljon s jól legyen kifeszítve, mert különben a nyomás kiforgatja,
eldől s a tető utánaszakad.

A fejvánkos hossza legfeljebb az oszlop egyharmada lehet.
Teljesen hibás és rendkívül sok balesetet okoz az a rossz szokás.
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hogy az oszlopok fölé fejvánkosnak egy kétfelé hasított oszlopácsolatot
tesznek. Itt az oszlopot nem lehet teljesen merőlegesen a nyomásra
állítani s a legkisebb nyomás is sokszorosan hat a hosszú fejvánkoson,
mint emeltyűn, az az oszlopot kiforgatja
s a tető leszakad.

Ott, ahol nagyobb a nyomás, vagy
;eresztezéseknél pillér-^ vagy szekrény-

úcsolatot kell használni.
2. Ajtókötés. Használjuk gyen-

gébb főte mellett, ahol a fŐtét s az
oldalakat is kell biztosítani. Sűrűségük
a helyi viszonyoktól függ. Szokásos egy
méter közökkel, de ahol szükséges sűrűb-
ben, sőt közvetlen egymás mellé is állí-
tani. A fotel az ajtókötés ácsolat fó'tefái
fölött bordafával vagy szcldeszkával biztosítjuk, s a kihullás ellen
ugyanúgy biztosítjuk az oldalakat is, ahol szükséges.

Az ajtókötés ácsolat közét, hol nagyobb a nyomás s kiforga-
tástól kell tartanunk (ereszkékben, siklókban, lejtősaknákban, gurítók-
ban, dőltebb, meredekebb telepekben stb.), fészkekkel kell ellátni.

Szélesebb vágatokban a főtefa alá még egy középtámfát is
helyezünk, hogy a nyomás a tőteiát be ne hajlítsa, el ne törje. Ezt
főleg szélesebb szállító-vágatokban használjuk.

Keresztezéseknél több fó'tefának a hordozására a járomácso-
fat szolgál.

Az ajtókötés-ácsolat lehet teljes keretácsolat, ahol az oldal
támfák talpgerendán állanak, amelyekre a síneket szögezik. Ezt leg-
inkább hosszabb élettartalmú lejtősaknákban, siklókban és ereszkék-
ben használják.

Ott, ahol a talp kemény és sikos, az oldaltámtakat gyámlyukba
helyezzük, sőt ha szükséges, azokat meg is hegyezzük.

Ott, ahol a talp puha, az oldaltámfákat papucsra vagy oldal-
gerendára kell állítani, mert különben benyomódnak a talpba.

Omladékos, görgeteges kőzetben cseglyekaróval haladunk
előre, hogy az előrehaladásnál a fŐtében nagyobb üregek és szakadékok
ne keletkezhessenek,

Ott, ahol nagyobb szelvény és nagyobb nyomás van, az ajtó-
kötés ácsolatok alá még sátorácsolatot, vagy sokszögü-ácsolatot
teszünk. Ugyancsak használjuk ezeket meggyengült tégla, vagy beton-
boltozatok alá, azok megerősítésére.

3. Keretácsolat. Feltöréseknél, gurítóknál, kisebb szelvényű
vak- és légaknáknál használjuk a feltörés, guritó, vak- és légakna
oldalainak biztosítására.
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Lehet hézagos, vagy teljes keretácsolat. A keretek a szegle-
tükön a nyomásviszonyoknak megfelelően vagy egymásba vannak róva,
vagy egymásra vannak lapolva.

A nem teljes keretácsolatoknál az egyes keretek lábakon vagy
fészkeken állanak. Ezek aknákban, vagy meredek feltörésekben
lehetnek kapcsokkal vagy azok nélkül is biztosítva.

Az aknáknál fontos az, hogy minden negyedik^ötödik ácsolat-
keret tartógerendákra legyen állítva s a tartógerendák szorosan
legyenek az oldalba bevésve.

Nagyobb szelvényű aknák különleges ácsolattal, vagy falazattal,
vas- és betongyűrűkkel lehetnek biztosítva.

Az ácsolás abc-je.
a) Felügyelet a munkahelyen*

A közönséges vájármunkát a felvigyázó időnkint őrzi ellen s
csak a különleges munkánál van állandóan jelen. A közönséges munkát
a kapott utasítások szerint, kellő elővigyázat mellett a munkásoknak
maguknak kell a felvigyázók állandó felügyelete nélkül végrehajtani.

A munkahelyen a felvigyázó helyettese az előirt (vezető)
vájár, akí felelős a munka menetéért, maga és társai testi
épségéért, biztonságáért s akinek a munkahelyen dolgozók
feltétlenül engedelmeskedni tartoznak.

Amely csapat ezt a természetes munkafegyelmet megtartja,
az eredményesen és veszély nélkül dolgozik. Amelyik munkahelyen
az előirt (vezető) vájár nem helyesen vezeti a munkát, ott munka-
eredmény nincs és a csapat állandó életveszedelemben forog.

£>) Bányatérségek kivájása.

Csak olyan bányatérséget vájj ki, amilyen előre meg
van határozvaj hogy azt a megállapított ácsolatméretekkel
biztosítani tudd.

Ha az üreget nagyobbra vájods az ácsolat mögött visszamaradó
térséget ki kell bélelned és beraknod. Ezzel nemcsak több munkát
okozol magadnak, hanem meggyenglted a vágat állandóságát, amely
akkor tart legjobban, ha az ácsolat beleillik pontosan a kivájt üregbe
s azonkívül még mindig ki vagy téve annak, hogy a kelleténél nagyobbra
vájt üregből kisebb kő- vagy széndarabok leválhatnak s sérülésedet
okozzák.

H Egy vetőhöz közeledő el&vájásnál a vájárok gyorsabb előre-
haladásra törekedve erősebben puskáztak s a repedéses telepben a kelleténél
nagyobb szelvényt vájtak ki. Az ácsolatok fölött képződött üreget nem
töltötték ki rendesen. Alig haladtak át a vetönt a vágat hirtelen nyomás
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került és egy három méteres szakaszon szakadást kaptak, amelynél
kei vájár súlyosan megsebesült és az elrontott vágatrészt csak egy heti
Kemény munka után tudták rendbehozni.

e) Kopogózás.
1. Munkahelyeden az ácsolattal még nem biztosított

üreget állandóan figyeld, a lekivánkozó részeket az oldalról,
a főtérol és a homlokról szedd le s a főtét időnként kopogtasd,
Ha kopogásnál tompa hangot
kapsz, a főtéröl, az attól elvált
rétegeket feszegesd le, amíg a
szilárd, csengő hangot adó rété-
Két eléred.

Rendkívül sokszor megtörténik,
hogy a főtében meglazult, 20-30 fef jjmff: .
centiméteres vastagságú, le nem feszi- •*" m-^w> * ' ' -- >-~-------̂ »
tett kőzetrétegck munka közben, elő-
zetes jel nélkül leválnak és az alattuk
dolgozókra omolnak.

2. Kopogással a fotében csak
a vékonyabb vastagságú elvált rétegek lekivánkozását lehet
észrevenni, míg a nagy, koporsófedél alakú vállapok mentén
leszakadó kőzetdarabok meglazulását nem lehet kopogtatás-
sal előre megállapítani. Az ezek leszakadása elleni védeke-
zésre csak egy mód van s ez az üregeknek kellő időben
való beácsolása.

3. A főtébcn meglazult rétegek lefeszítésénél ne állj
a lefeszítendő réteg alá, hanem oldalról dolgozz, mert a le-
hulló darabok rád eshetnek és súlyos sérülésedet okozhatják.

'$. Egy nagyobb, meglazult réteg Ufeszitésénél a feszitővasba
hárman is belekapaszkodtak. A feszítésnél a rántás alkalmával, mikor
a kő engedni kezdett) egyensúlyt vesztettek, a földre estek s a lezuhanó
kff kettőjüket agyonütötte.

4. Ritkábban, de megesik, hogy az oldalban is vannak
meglazult, nagyobb darabok, melyeket nem lehet csákánnyal
egyszerűen ícfes/ítesii, hanem csak fesxítőrúddal. Ezek le-
feszítésénél is oldalt állj, mert különben a meglazult réteget
magadra húzod.

5. Robbantás után rendszerint nagyobb, függő kőzet-
darabok maradnak a munkahely fcdüjén és falain. Addig
ne fogj hozzá a készlet eltakarításához, amíg ezeket óvatosan
le nem feszegetted. A készlet eltakarítása után pedig a munka-
hely falait csákányoddal óvatosan dolgozd ki.

6
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Sf Robbantás után sűrű füstben azonnal a készlet lapátolásához
fogtak, nem vizsgálták meg a munkahelyet) nem kopogózták le. Lapátolás
közben a f ötéből nagyobb széndarab vált le, amely két bányász halálát
okozta.

d) A kivájt üreg biztosítása.
1. A kivájt üreget idejében ácsolattal biztosítsd.
Ha a vágatban pl. egy méter sűrű az ácsolat s a homlokkal az

utolsó ácsolattól ezt a távolságot már elérted, azonnal takarítsd el
a készletet s ácsolj.

2. Fejtésnél a megszabott távolságra azonnal állítsd fel
az oszlop-, vagy ajtókötésácsolatokat, ne csak szenelj, mert
szakadást kapsz s a mellett, hogy több munkát okozol magad
nak, még magad és társad életét is kockáztatod.

Csak látszólagosan szolgál előnyödre az, hogy a szenelést hajtod
s az ácsolással elmaradsz, mert csak a kellő időben beácsolt munka-
helyen tudod legnagyobb teljesítményedet elérni s életedet biztosítani.

ít Egy f ejtésben, ahol a f öté nem volt túlságosan eró'st három egy-
másután következő csapat négy ajtókötésácsolat felállítását elmulasz-
totta s a helyett csak két, (illőit keresztácsolatot állított fel, amelynek
a vdnkosfája két és félméteres, kettéhasított oldaloszlop volt. A főte
nyomásba jött3 az osshpácsolatokat kiforgatta s amikor éppen rakodtak,
az omlás egy vájárt és egy csillést maga alá temetett,

e) Az ácsoláshoz szükséges fa kiválasztása és előkészítése.
j. Ügyelj, hogy az ácsoláshoz szükséges fa kellő időben

mindig munkahelyeden legyen. Ebből a célból az előző csapat-
tal érintkezz és a falerakodóhelyrŐI a szükséges fát a munka
megkezdése előtt a munkahelyedre szállítsd.

Inkább két darab fával többed legyen, mint eggyel kevesebb,
mert ha munka közben kell fáért menned, ez teljesítményed rovására
megy. Elkéshetsz az ácsolással, szakadást, omlást kaphatsz.

2. Munkádhoz megfelelő hosszúságú és vastagságú fát
válassz ki.

Kelleténél vékonyabb fa idő előtt eltörhet. Rövidebb fát hasz-
nálni nem tudsz. Hosszabb Iánál annak elturészelésénél időt vesztesz
s a mellett a drága, külföldi anyag pocsékolásával kárt is okozol.

3. Ha a fát csillében kell szállítanod, csak a rövid fákat
tedd a csillébe, hogy azok az ácsolatokba meg ne akadjanak.
A hosszabb fákat rendes facsillékbcn szállítsd, jól kötözd
össze, hogy el ne mozduljanak.

Számos baleset történik azáltal, hogy a csillékben rosszul el-
helyezett ácsolatfák szállítás közben az ácsolatokban megakadnak.
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Két darab, három méteres bányafát az üres csillék tetejére

raktak s úgy akarták levonatban a sikló aljához szállítani. A fákat nem
ötötték össze., hanem a kapcsos fiú az utána következő csillébe szállt
e, hogy szükség esetén a fák elmozdulására vigyázzon. A kanyarulat-

az egyik fa neki ütöáött az oldalnak^ az ütés következtében a csillén
ffítracsúszott és a kapcsos fiú jobb oldalába vágódott, aki az ütés követ-
keztében meghalt.

4. Fát vállon csak tágas vágatban vigyél. Alacsony
vágatokban, ereszkékben, guritókban azt jobb, ha hónod alatt
viszed, vagy kötélen húzod. Sohase húzd a fát belevágott
fejszénél fogva. A kötél helyét a fán faragd meg fejszéddel,
hogy az le ne csússzon.

J( Sok baleset történt a fának vállon való vitelénél azáltal, hogy
a villanylámpákat a bányász leütötte) csőhözt kábelhez^ csupasz áram-
vezetékhez ért vele., vagy pedig a húzott f a a kötélről lecsúszott, mert a
kötél helyét a fán nem faragta meg.

5. Ha létrán kell a fát felvinned, azt ne egyszerűen
válladon vidd, hanem a fára hurkolt kötélnél fogva függeszd
a válladra.

Jt A vájár a létrán a fát kötél nélkül vitte a vállán fölfelé. A
szűk feltörésben a fa vége a keresztácsolatban megakadt^ a vájár kezé-
ből kicsúszott és a létrán utána menő segédvájár fejére esett.

f) Az ácsolat kiszabása.
x. Az ácsolatnak kiszabását és megfaragását ne a még ki

nem ácsolt, hanem a már teljesen beácsolt vágatrészben végezd.
Ez a munka huzamosabb időt vesz igénybe. Fűrészelcs vagy

faragás közben nem hallod a tető recsegését, nem veszed észre, hogy
az szemetel s a még nem biztosított főiéből, bár lekopogóztad, kőzet
vagy széndarab hullhat rád és megsebesíthet.

Jt A vájárok az dcsoláshoz szükséges fát a még ki nem ácsolt
vájatvégen fürészelték. Hirtelen minden előzetes jel nélkül egy nagyobb,
'tointegy 50 kg súlyú kőzetdarab a főiéből levált s a két vájárt súlyosan
Megsebesítette.

2. Lámpádat fürészclésnél és fejszével való faragásnál
Úgy helyezd el, hogy jól láss s célt ne tévessz.

Igen gyakran megtörténik, hogy a fürész kiugrik s magadnak
vagy társadnak a fán nyugvó kezét sérti meg.

Gyakori eset az is, hogy a fejsze a fa görcsén kiugrik) vagy
laposra fordul és saját, vagy közel álló társadnak lábába vágsz.

g} Az ácsolat összeillesztést módja.
Az ajtókötésácsolat összeillesztése a várható nyomásnak meg-

felelően többféleképpen történhetik.



í. Ahol kisebb a nyomás, lengyel kötést 9 ahol nagyobb,
fogazott kötést (összeillesztést) használj.
^ A lengyel kötésnél az oszlopácsolat (támfa) bütüje ki van völ-
gyelve s ebben nyugszik a henger felületű fejfa. Ez oldalnyomásnak nem

áll ellen, hanem csak főtcnyomásnak. Helyesen úgv
készíted el, ha egyforma vastagságú fát választasz.
Ha az oldaltámfa túl vastag, akkor a vékonyabb
főtefa könnyebben szétrepeszti. Ugyanez történik.
ha a főtefát nem elég hosszúra szabod. Ha a
főtefa túl vastag, akkor a legkisebb főtenyomás
is lefordíthatja azt az oldaltámfáról.

A fogazassál nemcsak a lotenyomásnak, hanem az oldalnyomás-
nak is ellenáll az ácsolat. A fogazat akkor van jól elkészítve, ha a bütü

felén van befogazva. Hogy a fogazás teljesen egy-
másba illeszkedjék, az oldahámfa és a vágat oldala
között éket is alkalmaznak. Az ék akkor van helyesen
elhelyezve, hogyha a fog alsó bütüje alatt támasztja
az oldaltámfát.

Jí Egy öreg munkák kost haladó vájvégen a
vájárok utasítás ellenére nem ácsoltak fogra. Az oldal*

nyomás négy oldalácsolatot váratlanul bedöntött és a csillést az egyik
oldahámfa fején találva agyonütötte.

2. Az ácsolatfa völgyelését és fogazását pontosan és éles
fejszével végezd, mert azok csak igy Illeszkednek szorosan
egymáshoz és állanak ellen legjobban a nyomásnak.

Egy ajtókötés oldaltámföinak és főtefájának mcgvélogatáeánál?
ha puha fával ácsolsz, rendesen nincs különösebb nehézséged. A
kemény fánál azonban nem mindig találsz közel egyforma vastag és
teljesen egyenes ácsolatfát.

3. A görbe fának domborodó részét fordítsd a föte vagy
az oldal felé, mert így áll ellen jobban a nyomásnak s ilyenkor
a vágat szelvényét ne tágítsd, hanem a fa görbületét kissé
réseid be a fötébe vagy az oldalba.

$ Vágat átácsolásnál egy görbe oldalfát a vájárok domborulatával
kifelé állítottak fel. Pár nap múlva az ácsolat eltört s a vágat szelvényé-
ből kinyomódott. Üzemszünet után egy csillés abban a hiszemben> hogy
a vágat újonnan van ácsolva, nagyobb sebességgel tolta e kehen csilléjét?
amely a kitört ácsolatnak oly nagy erővel ütődött neki, hogy a főtefa
is lezuhant s a csillésre esve súlyosan megsebesítette.

h") Az ácsolaiok felállítása,
l. Új ácsolatkerct felállítása előtt a régi főtefa alatt

bordafával vagy széldeszkával tűzd elÖ a fotét s azután állítsd
fel az ideiglenes főtefát.
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Az elötüzés után nyomban fel kell állítanod az ideiglenes

ffftefát, mert az előtűzés a főtenyomás ellen alátámasztás
nem véd.

Ügyelj arra, hogy a főte fejed
'felett mindig biztosítva legyen, mert
munka közben, különösen fejtíikala-
páccsal, fúrógéppel megrázod a
széntelepet s ha a fÖte nincs alá-
támasztva, még ha szakadás nem is
következik be, a rázás következtében
nagyobb súlyú szén- és kőzetdara-
bok rád szakadhatnak.

A vájár az dcsolatkeret felállt*
tásánál eWt&zte bordafával a főtét, azon-
ban azt ideiglenes f&tefával nem támasztotta alá, hanem csákányo-
zott a vájatvcgen. E közben a főiéből egy nagyobb kőzetdarab levált
s a bordafákat keresztültőrve a^vájárra omlott és súlyosan megsebesítette .

2. Az ideiglenes f íítefa
alá vagy ideiglenesen kö-
zéptámfát állítasz, vagy
két végén az előző oldal-
támfába vert hosszabb vas
támasztó-kapcsokkal fe-
szíted azt a fíííe alá. A
főtefa oldalrését legalább
20 — 25 centiméterre ké-
szítsd. Az ideiglenes kö-
zéptámfát középre állítsd,
jól ékeld ki, hogy el ne
dőljön. Mikor ez megvan, bevered az oldaltámfákat, avégül
a fíítefa és fötedeszka közé vert ékkel az egész ;ácsolatke-
retet kifeszíted.

Veszélyes az ideiglenes
főtefát egyik oldalról oldal-
résbe helyezni, másik oldalról
támfával vagy támasztó-ka-
poccsal megerősíteni.

vájárok az ideiglenes,
ffftefa alá középre nem tettek
támasztó oszlopot és támasztó-
kapoccsal sem szorították a f öté
alá, hanem az egyik oldalon
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béreseitek a szénbe, a másik végén egy ideiglenes oszloppal támasztották
alá. A főtébífl egy nagyobb elvált darab kiforgatta az ideiglenes főtefát,,
amely lezuhanva a két vájárt megsebesítette.

3. Ott, ahol a főte rendkívül törékeny, a fötefát ideig-
lenesen a végleges két ajtókötés főtefájára tartókapoccsaí
vagy kötéllel felerősített két tartó-gerendára helyezd el, inielŐti
az oldaltánifákat alája vernéd.

Jjf A törékeny főténél a fötefát ideiglenenes egyszerűen közép-
támfával támasztották alá. A fó'te beomlott s a paladarabok az egyik
segédvájárt halálra zúzták.

4. Ahol az oldal omlós, azt bordafával vagy széldeszká-
val biztosítsd s azt az oldaltámfához ékeld ki.

5. Az utolsó ajtókötés oldaltámfáit mindig támasztó-
kapoccsal kösd a mögötte lévő ácsolat oldaltámfáihoz. A
támasz tókapcsokat, amint az ácsolat előrehalad, egy-egy
ácsolattal vidd előbbre.

3 Az utolsó ajtókötés oldaltámfáit a vájárok kapoccsal nem erő-
sítették az előző ácsolat oldaltámfáihoz. A robbanás ereje azokat kifor-
gatta. Nagyobb szakadás keletkezett., amelynek felfogásánál az egyik
vájár megsérült.

0 A f&te és homlok ideiglenes biztosítása.
i. Akár vágatban, akár fejtésben haladsz előre, csákány-

munkával, réseléssel vagy anélkül, akár fejtőkalapáccsal dol-
gozol, a főtét egyenesen vidd magad előtt s ne hagyj magad
fölött függő széntömeget.

Először a főteszenet szedd ki s csak azután a talpszenet. Ha
mégis a főtében marad szén mögötted, azt ideiglenes támfákkal

. biztosítsd s úgy dolgozz alatta.
St A vájárok az eWvájásnál a talpszén kiszedésével előrehaladtak

s a főtében nagyobb tömeg szén maradt vissza, amelyet keménységében
bízva nem támasztottak alá.
Fúrás közben a fö'teszén le-
omlott s a fúrást végző1 két
vájár halálosan megsérült.

z. Ha csákánnyal ré-
sclsz, használ} hosszú-
nyclíí csákányt és fejeddel
ne bújj be a résbe. Ha :i
réselés következtében a
vajat vagy a fejtés hom-
loka meglazul, a rést fa-
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támaszd fel, a munkahely homlokát pedig ferde dúcok-
támaszd ki.

y. Különösen nagyon sok baleset fordul elő lignit bányáknál,,
az aláréselt homlokfalból nagyobb fás darabok válnak ki3 továbbá

a barnaszénbányák egyes fejtéseinél. Ezek omlása ellen csak dúcolással
•védekezhetszt mégpedig úgy, hogy a dúcgercndák végeit úgy a homlokon,
tttint a talpon gyámlyukba helyezed.

j] Elöhaladás futóhomokban, görgetegben és iszaptömedék
mellett.

i.Futóhomofcban, gÖrgctekben, törmclékkŐzetben cseglyc-
karózást használ) s a vágatot ne hajtsd eííírc, míg a fötét s
az oldalakat egy ácsolatmezö távolságra cseglyekarókkal
előre nem tűzted.

2. Ahol a főiében vizes futóhomok réteg van., ott fúrással
a vizet csapold le, víztelenítsd a Hitét, mert ha nem, úgy szaka-
dás vagy törés esetén a föléből vízbetörést kapsz, ami elöl
nem tudsz menekülni.

Jt Egy vágat eWrehajtásánál afedüben vizes f utóhomok réteg volt.
A vájár a vágat föleiével kissé felugrott s megrepesztette a fedő alatti
palaréteget. A vizes futóhomok rászakadt, lámpáját kioltotta és dacára
annak, hogy kisebb mennyiségű homok tört be, a sötétben menekülni
nem tudott s a vágatban megfulladt.

3. Ahol laxa tömegek vannak a főtében és oldalban,
ügyelj, hogy teljes bélésdeszkával, sűrített, esetleg teljes ácso-
lattal dolgozz.

4. Regi fejtések vagy iszaptömedék mellett a deszkaborí-
táson kívül az oldalnyomás ellen az oldaltámfákat, a f ő tét a
alatt megfelelő magasságban, feszítőgerendákkal biztosítsd.

<. Ahol laza részek vannak a fedüben és az oldalban,-̂  f

ott a fedüben szénrétegct, az oldalban szénpillért hagyj bent.
Ügyelj, hogy ez elég vastag legyen. Jegyezd tneg, hogy ez csak
arra való, hogy a laza tömeg beszakadását a főtéből és az
oldalakból késleltesse, esetleg megakadályozza. E mellett
még mindig, az előbb említett módon, ácsolnod is kell,

Jt Iszaptömedék mellett haladtak egy fejtésben és nem használtak
teljes deszkaborítást és feszítőgerendát, hanem csak egy vékonyabb
szénpillért hagytak a tömedék mellett. A szénpillér egy része fejtés
közben lecsúszott^ a tömedék betört, a bent dolgozó két vájárra omlott,
akik közül az egyiket sikerült csak a tömedék alól élve kimenteni.

6. Régi fejtések és vágatok közötti áthaladásnál csak
a legnagyobb körültekintéssel dolgozz s mindig teljes ácso-
Jattal haladj.
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J4 Egy régi vágatot közelítettek meg, ahol nagyobb széntömegek
voltak mozgásban. Nem teljes ácsolattal, hanem rendes ácsolatmezŐvel
dolgoztak. A mozgásban levő nagyobb széndarabok betörték az új vágat
ácsolatait s két embert halálra sújtottak.

*) Elöhaladás régi vágatok fölött.
Ha egy vágat fölött kell egy

másikat kihajtanod, akkor a felső
vágat áesolatámik oldalfámfáit ván-
kosgcrendákra állítsd, vagy ezen-
kívül még a vánkosgcrendákra tett
talpgerendákra. Nagyon fontos, hogy
a^: ácsolat nyomon kövesse a kivá-
gást és az alsó vágat főtegerendái
szorosan le legyenek padolva.

~4 A padozdst a munkások héza-
gosán csinálták s szállításnál a felső
vágatban egy csillés a padozatrések közt
lábtörést szenvedett.

/) Fejtések ácsolása.
1. Fejtéseket a helyi viszonyoknak megfelelően gondosan

ácsolj. Ahol a fedíí rosszabb, vagy a nyomás hamarabb jelent-
kezik, ott az ajtókötésácsolatot sűrítsd.

2. A fával életed rovására ne takarékoskodj. Egy rosszul
felállított vagy megspórolt ácsolat magad és társaid életét
veszélyezteti. Egy esetleges szakadással sokkul több anyagi
kait okozol, rnint hasznot egy ácsolat mcgspóroiásával.

Pillér fe$téanélt szabad szél mellett általános %ossz szokás az,
hogy nem ácsolnak kellő gondossággal. Néhány ritkán 'elhelyezett
oszlopácsolatot állítanak, sőt megrögzött rossz szokásból kereszt-
ácsolatokat is, abban a hitben, hogy az oszlop feletti hosszú vánkosfa
jobban felfogja a nyomást. Ez téves, mert az ilyen rossz kereszt-
ácsolat kevesebb nyomást bír, mint a jól beékelt, vagy [rövidebb
fejvánkossal ellátott oszlopácsolat.

i. A szabad szél felől keletkezhető omlás okozta balesete-
ket csak úgy kerülheted el, ha a szükséghez képest az oszlop-
ácsolatok mellett itt is teljes ajtnkütcscket állítasz fel.

5f Egy fejtésben a szabad szél mellett., ahol a régi szakadás még
nem volt teljesen megülepedve, ajtókötésácsolatok helyett hosszú vánkos-
fával, szabálytalanul, meg nem engedett keresztácsolatokat állítottak
fel. A fejtés előrehaladásával a régi fejtésben levő palatömeg megindult,



a keresztácsolatokat benyomta, a fejtés fötéje nagyobb darabon leszakadt
és a fejtésben dolgozó három vájár közül egyet az omlás agyonnyomott,

2. Nagyobb területű fejtésekben ott, ahol a tető elég
szilárd, a szabályszerű ajtókötésácsolatsorok közé elegendő,
ha oszlopácsolatokat helyezel el.

Frontfejtésnél úgy a természetes dőlésben, mint az áldőlésben
hajtott széntelepeknél omlás következtében különleges veszélyek
fenyegetnek.

Ne felejtsd el, hogy a frontfejtésnél, ha rosszul ácsolsz és szaka-
dást kapsz, sokkal nagyobb kárt okozol a munka feltartóztatásával
s tömegesebb balesetet idézhetsz elő, mint a pillérfejtésnél, mert
a fronton több bányásztestvéred dolgozik.

1. Egyik különös veszélye a frontfejtésnek, ha áldőlésnél
a kezdésnél, természetes dőlésnél pedig a fejtés befejezésénél
a fűiében ékszén van. Ezt különös gonddal kell ácsolattal
felfognod, mert ha az ékszén nagyobb darabokban, tömegben
válik le, eltöri az ácsolatot és a fronton dolgozók életét veszé-
lyezteti.

2. Másik veszélye a frontfejtésnek a homlok omlása,
különösen a résclésnél. Hz ellen a homlok kidúcolásával,
vagy kiváltható vendégácsolattal védekezz.

H Egy természetes dőlésben hajtott frontfejtés utolsó szeleténél
nem dúcolták ki a homlokot. A csúszós szénpad, mintegy 4 méter hossz-
bánt hirtelen lezuhant és a négy réseit! vájár közül kettőt halálosan s
kettőt súlyosan megsebesített.

3. A frontfejtésnél a főtegercndákat vagy bütüjükkel
egymás mellé illeszd s végüket oszloppal támaszd alá, vagy
pedig a főtegercndákat egymásra lapold s a rálapolást támaszd
alá oszlopácsolattal. Ahol a talp csúszós, különösen a termé-
szetes dőlésben haladó frontfejtésnél, ott gyámlyukakat és
hegyezett oszlopácsolatokat használj. A főtét, ahol szükséges,
bordafával, vagy széldeszkával biztosítsd.

Ahol iszapolás van s az gyorsan követi az előhaladást,
ott az ácsolás ritkább lehet, mert a frontfejtésből aránylag
kisebb terület van nyitva.

Jt A frontfejtésnél az oszlopácsolatokat a vájárok meghegyezték
ugyan, de nem mindenütt vájtak azoknak gyámlyukat. A fedüre ereszkedő
nyomás alatt az oszlopok a sima és kemény palalapon elcsúsztak, egy
nagyobb szakadás történt, amely a csúzdát átállító bányászok közül
hármat maga alá temetett.

4. A frontfejtéshez vezető szállító- és légutafcat, az iszap-
csÖ- és csúzdavágatokat különös gonddal ácsold, mert ezek
B frontfejtés ütőerei. Mivel a csúzdavágatok állandó rázkód-
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tatásnak vannak kitéve, azért azok f ő tej ét és oldalát hullás
ellen jól biztosítsd és a csúzdát sohase az ácsolatfára, hanem
külön erre a célra készített ácsolatkcretrc függeszd.

Jí A frontfejtésnél a vájárok siettek a csúzda felállításával s
azt nem külön csúzdaácsolatokra, hanem a rendes ácsolat főtefáira
akasztották. A csúzda rázkódtatása következtében az egyik ácsolat
kidó'lt., szakadás keletkezett) amely a csúzda motorját is eltemette.
Az omlás eltakarításánál két vájár súlyosan megsebesült.

5. RéscUJgépck, motorok vagy csúzdaaíkatrésssek fel-
vontatásánál a vonókötelet, vonócsigát sohase az ácsolat
támoszlopaihoz akaszd, hanem külön erre a célra felállított
dúcgerendákhoz.

Jí A réseWgép felvontatásánál a csigasort az ácsolat egyik
erősebbnek látszó támfájához akasztották a helyett^ hogy külön dúc-
gerendákat állítottak volna föl e célra. Az ácsolatoszlop kidőlt, a réselő-
gép kocsija a lejtős vágaton visszaszaladt és az egyik csillést elgázolva
mindkét alsó lábszárát eltörte.

Meredek telepek fejtésénél, a fejtés közlekedésre szánt részén
gerenda- vagy deszkapalánkot használja hogy a fejtményből nagyobb
darabok le ne guruljanak.

H' A meredek fejtésben az egyik vájár deszkáért ment., hogy
azzal a fejtéshez vezető úton a szén legurulását megakadályozzák.
A fejtésben maradt társa tovább dolgozott. Munkája közben a leguruló
nagyobb széndarabok a deszkával felfelé jövő vájárt lábáról leütötték,
aki is az esés következtében fején és mellén súlyosan megsérült.

m) Betörés a fejtés megkezdésénél.

1. A fejtés megkezdésénél különösen ügyelj a betörés
jó ácsolására, mert ha az leszakad, elzárhatja menekülései
útját és állandó javító munkát kell rajta végezned, míg &
fejtést befejezed.

2. A vágatból való betörésnél előbb a járomácsolat*-
állísd fel s csak azután szedd ki az oldaltámfákat. A járomácso
lat felállításánál ügyelj, hogy az el ne csússzon. Azt eldőlés elit*1.1

vagy kapoccsal, vagy a rajta nyugvó fíítcfák megfelelő völgye
lésével biztosítsd.

H A fejtés megkezdése előtti betörésnél a járomácsolatot felállít-
tották ugyan, hanem azt a vágat fötefái alá csak egyszerűen aláhelyez-
téks nem völgyeitek be a főtefákat s kapcsokkal sem erősítették meg s
járomácsolatot. A betörés helyén, a vágat oldalában egy nagyobb las-fl
széntömb volt, amely a nem szabályszerűen felállított járomácsolato'
kifordította s a lezuhanó járomácsolat az egyik vájárt elütötte s jobb"-
vállcsontját eltörte.



3. A betörésnél a kisebb szelvényben inkább sűrűbben
állítsd fel az ácsolatokat és a betörés utolsó ajtókötésácsolata
mellé közvetlenül állítsd fel a fejtés magosításában lévő első
ajtókötésácsolatot, hogy a főte szene ezen a helyen le ne
omoljon.

Jt A fejtés megkezdésénél a kisebb szelvényben lévő, utolsó ajtó-
kötésácsolat után nem közvetlenül., hanem csak 2 méter távolságra
állították fel a fejtés nagyobb szelvényében az első ajtókötésácsolatot.
A két ácsolat közt, a f ötében lévő, alá nem támasztott szén, amikor a
tsiüés éppen tolta ki a csillét, leszakadt s a lezuhanó széndarabok a
Csillésnek a csillén nyugvó mindkét karját eltörték.

n) Acsolás vágatkeresztezéseknél.
Vágatkeresztezésnél előbb a járomácsolatot állítsd fel

s csak azután vedd ki az oldaltámfákat s a járomácsolat
oldaltámfáját az előző ajtókötésácsolat támfájával kapoccsal
kösd össze.

St Két vágat keresztezésénél a járomácsolat oszlopai kissé ferdén
tiottak felállítva és gyenge kapcsokkal voltak a vágat oldaltámfáihoz
hozzákapcsolva, A ránehezedő nagyobb nyomás a járomácsolatot ki-
forgatta és a végtelenkötéllel való szállításnál a vágat keresztezésnél
foglalatoskodó csatlóst fejen ütötte úgy, hogy koponyája megrepedt,

o) Acsolás vágattalálkozásoknál.
Vágatok találkozásánál az ékszenet szedd ki addig, a míg

az már nem laza s csak azután ácsolj. A találkozásnál úgy
ácsolj, hogyha a két vágat ajtókötésácsolatának oldaltámfája
már Összejön, a közös vágatot egy ajtókötésácsolattal ácsold
be s ha szükséges, a talákozási pont főtefája alá középtámfát
is tégy. Helytelen, hogyha a két vágat ajtókötésácsolatainak
oldaltámfái közt hézagok maradnak s a talákozási ponton a
vágatok főtéjc nincs mindenütt felfogva.

p} Guritók döntő- és töltögaratának ácsolása.
i. Guritók döntőgaratjának elkészítésénél kétféleképen

ácsolhatsz. Vagy úgy, hogy a döntőgarat fölé járomácsolatot
állítasz és a gurító garatfölötti részének oldalbiztosítását
úgy csinálod, hogy a támfákat az utolsó gnrító-keretácsolatra
Állítod s a járomácsolatra támasztod. Ha pedig a támfákat
a fíítefákhoz támasztod; akkor még az oldalácsolat és a főtefa
ttlá egy járomácsolatot tégy.

A második mód az, hogy a gurító garatfölötti részét
biztosító oldaltámfákat a gurítóba feszített talpgerendákra
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állítod, de ebben az esetben a talpgerendáknak vagy kére*
ácsolaton, vagy bakácsolaton kell nyugodniok.

2. A gurító döntőgaratja fölé vagy sorompókat, vág
rácsot állíts, hogy a csillefordításnál magad vagy a csille bel
ne essen.

JS" A gurító döntőgaratjának sorompójául szolgáló vaspálca dön-
téskor eltört. Nem javították meg. A csillés a döntésnél a csillét nem bírta
visszatartani, azagurltóba zuhant) Őt magávalrántotta s halálra zúzta,

3. A gurító töltőgaratjánál a vágat fűtejével egy síkban
megfelelő oszlop- és járomácsolatokra helyezd az első keret
ácsolatot s arra ácsold fel a gurítónak többi kerctácsolatá
s a kereteket egymás között lábakkal biztosítsd. A töltőgara
tölcsérét még külön fészkére erősítsd, mert ha fészkek nélkü
csak deszkából készíted, az a ráhulló nagy súlytól Összcinehc
s az alatta dolgozót agyonütheti.

4. Ha a gurítónak külön járóosztálya van, a keretácsola:
középső fészke jenek a gurító döntő része felőH oldalára kel
a deszkázatot szorosan felszegezned, mert ha a járóosztály
belső oldalára szegezed, azt a gurítóba döntött szén, vagy ma'
anyag benyomhatja.

Még ha jó állapotban van is a gurító deszka válaszfala
tartsd meg azt a szabályt, hogy döntés alatt a gurítóban ne jár)

H A gurító járóosztályában a válaszfalul szolgáló deszkákat nem
a támfák döntöoldalfelö'li részére szegezték fel, hanem a járóosztály
belső oldalára. A segédvájár a döntés alatt f elment a gurító járóosztályári.
A döntésnél lezuhanó, nagyobb széndarabok a deszkafalat kinyomták í
ás egyik eltört deszka a segédvájárt az oldaltámfához nyomta s mell-
kasát betörte.

5. Ha a guritóban az anyag megakad és sem alulról
sem pedig felülről rúddal kotorva nem tudod megindítani,
a gurítóba csak mentőövvel ereszkedj le s azonkívül, ha szűk-
ságes, még padozatot is készíts magadnak.

A guritóban megakadt anyagot alulról kézzel, vagy rövid
nyelő szerszámmal ne igyekezz meglazítani, hanem erre ;.•
célra hosszabb rudat használj, üszedbe ne jusson alulról &
gurítóba mászni, vagy abba fejedet belcdugni.

Ü(! Egy csillés a megakadt szenet a tölt'ögaraton j'első testével bebújva
akarta megindítani. A szén megindult) a csillésre ömlött) aki ott fulladt

r) Ácsolás siklók, ereszkék, feltörések kiindulásánál és azokbu
való belyukasztásnál.

i. Siklóknak, ercszkéknek, feltöréseknek a vágatból való
kiindulásánál s abba való belyukasztásánál, siklókból, ereszkék
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bífl s feltörésekből kiinduló szintek hajtásánál előbb a járom-
ácsolatot kell felállítanod s azután a ferde, illetőleg szintes
vágat keretácsolatát vagy ajtókötésácsolatát.

2. Mindig ügyelj arra, hogy a régi ácsolatot addig ne
bolygasd, amíg vagy az új ácsolatot fel nem állítottad, vagy
a vágatot ideiglenesen nem biztosítottad.

3. Ott, ahol u homlok omlós, szakadásoktól kell tartani,
a vágat homlokát munkaszünetek előtt deszkabontással és
ideiglenes dúcolással biztosítsd.

Ü Egy feltörés homlokait ámbár az omlós volt, a munkaszünet
előtti műszakban nem deszkázták el. A munkaszünet utáni napon,
mikor a vájárok munkához fogtak és csákánnyal a munkahely homlokát
ja akarták egyengetni, a szünet alatt meglazult széntömeg leomlott s
ffket maga alá temette.

s) Nagyobb bányatérségek, rakodók, gépkamrák biztosítása.

f. Rakodók, gépkamrák s más nagyobb bányatérségek,
valamint nagyobb szelvényű vágatok kihajlásánál az előre-
haladás rendszerint két részletben, lépcsőzetesen történik.
Amint a vágat, vagy térség felső része előrehaladt, azt ideig-
lenesen biztosítanod kell. Ha a fötéí: kidolgoztad, akkor a főle-
fát ideiglenesen kitámasztód s ha ez megvan, akkor dolgozod
ki az alsó reszt, a biztosított fnte alatt és állítod fel a végleges
oldaltámfákat.

lía a térség vagy a vágat falazattal, vagy más különleges
biztosítással készül, erre csak a rendes ácsolat elkészítése utásv
kerülhet a sor.

?. Ha a térség vagy a vágat ácsolásánál, vagy falazásánál
egyszerű létra használata nem elég s állványra van szükség,
azt vagy oszlopokra állítsd, vagy kanipós, állványozó kapcsok-
kal erősítsd a támlákhoz. Akárhogyan készíted az állványt,
ügyelj arra, hogy az erős és állékony legyen.

Az állványt sohase törmelékre állítsd, hanem szilárd
talajra.

Jt A rakodó falasásánál az állvány tartógerendáit nem bakokra
helyezték, nem is kampós állványkapcsokkal erősítették az oszlopokhoz,
hanem egyszerű ácskapcsokkal. Az állvány egyik iartógerendájának
kapcsai a falazásra használt tégla súlya alatt kifordultak, az állvány
lezuhant s azzal együtt a kömíves is, aki jobblábát törte.

3. Nagyobb szelvényű bányatérségnek a kisebb szelvényű
vágatba való átmeneténél meg kell győződnöd, hogy az átme-
netnél a szegletek (függő vállak) nincsenek-e meglazulva,
megrepedezve? Ha igen, akkor azokat le kell eresztened s
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az ácsolást a szilárd szelvényben kell elvégezned. Az ily ér;
megrepedezett szegleteknek ácsolása veszedelmes, mert ezek
a laza tömegek ránehezednek az ácsolatokra s azokat hirtelen
eltörik.

Egy rakodó ácsolásándl a megrepedezett szegletet nem szedték
le, hanem ideiglenesen aláácsolták s azt hitték) hogy az ácsolat alatt
biztonságban dolgozhatnak. Egyszerre, minden előzetes jelzés nélkül
a /Ötében lévő laza tömegek eltörték az áscolatokat s két embert az
omlás agyonütött. A szakadást előmozdította az is, hogy az ideiglenes
ácsolat egyes tdmfdi nem a szilárd talpra, hanem törmelékre voltak
állítva.

t) Javító és fenntartó munka. Szakadások felfogása,
1. Javításnál, fenntartó munkánál, ahol ácsolat kicseré-

lését kell végezned, azt kellő óvatossággal és körültekintéssel
úgy csináld, hogy szakadást ne idézz elő és se társad, se magad
ne sértsd meg.

2. Ha törött oldaltámfát kell kicserélned, azt addig
ki ne vedd, míg a főtefát ideiglenesen alá nem támasztottad.

A f íítefa ideiglenes alátá-
masztására sohase hasz-
nálj élcre állított desz-
kát, hanem csak oszlop-
ácsolatot.

5t A javítást végző
munkások élére állított desz-
kát használtak a/Ótefa kicse-
rélésénél, Az elcsúszott s a
lezuhanó ffftefa az alatta
dolgozó vájár fejére esvén
koponyaalapi törést okozott,

3. Törött fötcfa ki-
cserélésénél az új főtcfáí

készítsd el előre, a régi főtefát pedig csákánnyal vagy feszítővas-
sal ne feszítsd le, hanem oszlopácsolattal fogd fel ideiglenesen.
Vedd ki az oldaltámfákat s azután az ideiglenes oszlopáesola-
tok óvatos kiszedése után vedd le a törött főtefát s annak
helyébe azonnal húzd be az ujat, azt támaszd alá ideiglenesen
s azután gyorsan helyezd alá az oldaltámfákat.

Ha dolgod nem így csinálod, hanem ötletszerűen, akkor
a főte tovább marad nyitva, könnyen kaphatsz szakadási
vagy kőhullást, mert a törött ácsolat azt jelenti, hogy azon
a helyen a főtébcn nagyobb a nyomás.
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4. Ott, ahol nyomás következtében akár az oldaltámfák

vagy fotefák eltörnek s he hajlanak, akár a megszűkült vágat-
ban a csillék nem férnek el, az oldaltámfát ne faragd meg,
ne vagdosd be, hogy alatta, vagy mellette a csille elférjen.
A hibás ácsolatot cseréld ki, mert a bajt súlyosbbítod, ha azt
a faragással mcggyengíted.

H. A vágatban az oldaltámfák 4 méter hosszban a nyomás követ-
keztében középütt megvoltak törve. A vájárok nem cserélték ki, hanem
a kiálló, tört részeket lefaragták úgy, hogy a csille a vágatban elférjen.
Nemsokára azonban a csille újból szorulni kezdett az oldaltámfák
benyomódása következtében. Csilletolás alkalmával az egyik támfa
födőlt, a mellette lévő, megfaragott oldaltámfák eltörtek, szakadás
keletkezett, mely a csillést elborította és agyonzúzta.

5. Kisebb szakadás esetén a főtében még esetleg vissza-
maradt törmeléket óvatosan engedd le. Azután pedig az
ideiglenes ácsolat védelme alatt dolgozz és a végleges főtcfa

fölött erős padozatot húzz
s a fölé berakatot készíts.
Eszedbe ne jusson, hogy az
üregeket berakat nélkül
hagyd és egyszerűen a f őte-
fára állított oszlopokkal
biztosítsd, mert az oszlo-
pokon a nyomás a főtcfá-
kat egy helyen terheli meg,
a fötefát eltöri s ujabb

szakadás következik be. A bcrakatnál a nyomás a főtefákon
egyenletesen oszlik el s így jobban tart. Berakatnak éghető
kőzetet és öregfát ne használ}.

Jt A szállítóvágatban egy kisebb szakadás rendbehozatalánál
faem használtak berakatot, hanem a fŐtefákra állított, rövid oszlopokkal
\tdmasztottak ki az üreget. A fotefák eltörtek, újabb szakadás keletke-
'iisett, amely egy vájárt maga alá temetett.

6. Nagyobb szakadásokat sátor-, vagy szekrényácsolatok-,
kai kell biztosítanod. Itt még szigorúbban tartsd meg azt
a szabályt, hogy a végleges ácsolatok felrakása előtt ideig-
lenes védŐácsolat, vagy erős padozat alatt dolgozz. Ennél
a munkánál különösen fontos, hogy az előre megállapított
biztosító ácsolatokat pontosan, tervszerint és időrendben
állítsd fel. Rendszeresség, nyugodtság és óvatosság óvhatnak
meg az ezzel a munkával együtt fellépő veszélyektől.

H A légvágatban történt nagyobb szakadás átácsolásánál nem
használtak sem ideiglenes védőácsolatot, sem védőpadozatot. Amint
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az egyik végleges ajtókötésácsolat f&tefáját tették fel, hogy arra a sátor-
ácsolatot felállítsák, a szakadásból egy nagyobb tömeg pala zuhant
le és a két vájárt agyonütötte,

u) Vágatok szélesítése.
1. Vágatok szélesítésénél ügyel), hogy a régi ácsolatb«í

csak annyit bonts le és végy ki, mint amennyit újra ácsolhatsz,
2, A régi ácsolatok felett rendszerint laza tömegek vanna; „

Ezeket vagy le kell óvatosan eresztened, vagy ideiglenese •>
oszloppal vagy fészkével kell kiducolnod, kitámasztano i
(felfognod), hogy munkád közben rád ne szakadjanak.

H A régi ácsolatok kicserélésénél a fölöttük levó' s lekivánkozó,
laza szén és meddő tömeget a régifötefa és az új, kidolgozott f öté közi
élére állított deszkákkal igyekeztek felfogni, A laza tömeg ezeket a
deszkákat kiforgatta s az ácsoló két vájárt, akik magukat biztonságban
érezték, maga alá temette.

v} Javító munkák időbeli beosztása.
1. A vágatokban a javító munkák, ácsolatok kicserélés

azon a műszakon kell, hogy történjék, mikor nincs szállítá:
Különösen fontos ez a siklókban, ereszkékben és lejtősaknái
bán, ahol kötélszakadástól s a csillék elszabadulásától lein
tartani. Ha pedig ez nem lehetséges, akkor a javítást a szállít >
műszakon, de a szállítás szünetelése alatt kell részletekbe*;
elvégezned.

Fontos az, hogy a szállító személyzettel a javító csapa
állandó összeköttetést tartson fenn s ha a szállítás megindu
akkor vagy a közeli búvólyukban, vágatban, vagy oldalt építő
doronggát mögött helyezze el szerszámait s fedezze maga;

2. Szállítási szünet közben végzett javító miinkákna
az ácsolat kiszabását és megmunkálását biztos helyen végez
s a siklóban, ereszkébcn és lejtősaknában csak a már elő
készített ácsolatfával dolgozz.

Szállítás közben végezned ezeken a helyeken a munkái
azt jelenti, hogy magadat Ítéled halálra s csak jó szerencséd
tÖl függ, hogy a csilleelszabadulás, vagy kötélszakadás a hala
los ítéletet mikor hajtja végre rajtad.

y. Egy sikló átácsolását a szállítási szünetben végezték. Mik< •
a szállításra a csatlósok jelzést adtak, a javítást végző csapat a meg
állapodás értelmében nem húzódott félre a közeli buvőlyukba, kané"?
a pályán félreállva várta, hogy a csillék elhaladjanak. A végtelenkötéí-
ről az egyik csille elszabadult s a siklón lerohanva éppen ott siklott k',
ahol a két vájár állt. Az egyik ijedtében elugrani nem tudott s a csilii
az oldalhoz nyomta.
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z) Aknák, feltörések ácsolása és javítása.

1. Kisebb szelvényű aknáknál és feltöréseknél, melyeket
alulról hajtanak, az ácsolást fokozatosan kell felfelé vinned.
Itt nagyon fontos, hogy az oldalak jól ki legyenek dolgozva
8 az ácsolás pontosan kövesse a kivájást.

2. A munkapad alatt 2—2 és fél méterre még egy védíí-
nadozatot kell készítened. Mindkét padozatnak oly erősnek
kell lennie, hogy nemcsak magadat, hanem a ledolgozott
készletet is megbirja. A két padozat járónyílását úgy készítsd,
hogy azok egymás fölé ne essenek.

Jí A munkapad és az alatta lévő védőpadozat nyílását egy fel-
törésben a csapat egymásfölé készítette. A feltörés hajtásánál, a meg-
jíkadt fúró kiszabadítása közben, a kőzetből egy nagyobb darab hirtelen
leszakadt s a vájárra esett, aki az ütéstől megszédülve a két nyíláson
dt a talpra zuhant s szörnyethalt. Ha a két nyílás nincs egymásfölött,
az alsó védÖpadozatra esett volna s kisebb zúzódásokkal megmenekül.

3. Kisebb szelvényű, alulról hajtott aknáknál és meredek
feltöréseknél, ha a kőzet omlós, munkaszünet alatt a főtét
bélésdeszkákkal, támasztóoszlopokkal támaszd ki még rako-
dás közben is, hogy rád ne omoljon, vagy szakadást ne kapj.

4. Nagyobb szelvényű aknák mélyítésénél az ácsolatnak
(falazatnak) ugyancsak nyomon kell követnie a kivájást. Itt is
kettős, erős padozatra van szükséged, mégpedig a fejed fölött,
hogy meg légy óva az aknába esetleg lehulló s a bödönből
kieső tárgyak ellen. A két padozat feljáró nyílásának itt
Sem szabad egymásfölé kerülnie s a felső padozat szállító-
nvílásának lap punccsal kell ellátva lennie.

A padozatok megvédenék, ha lent dolgozol a lehulló
tárgyak ellen^ ha pedig robbantasz s a padozatok fölé mégy^
ezek megvédenék a robbantásnál szerterepülö kőzetdarabok
ellen.

Jt Az akna mélyítésénél a padozatot nem készítették még el
teljesen. Fent ácsolni kezdtek. Egy koszorúfa kicsúszott az ácsok kezéből,
keresztülesett a nyíláson s az aknamélyítésen dolgozók közül egyet
háláira zúzott.

5. A külszínen kiszabott aknaácsolatok tartógerendáit
pontosan helyezd a gyámlyukakba. Az ácsolásnál ügyelj
arra is, hogy a tartógcrendákon nyugvó koszorúk szabályosan
egymásfölé kerüljenek.

6. Függőleges aknák és vakaknák javítását úgy a szállító-
•osztályban, mint a mű- és járóosztályban csak szállítási szünet
alatt végezd. Ezt a munkát csak állandó felügyelet alatt, a

7
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szállítószcmélyzet tudatával és vele való együttműködéssel
szabad végezned.

Jí Egy aknában egy szivattyú nyomócsövének bilincse meglazul?
$ a lakatos szállítás közben lement azt megjavítani. Mivel szűk volt
a hely 9 a mÜosztályből az elválasztó deszkát levette s munka kozba
az egyik csavar meghúzásánál a résen át az akna szálUtóosztályáb :s
kihajolt. A szállitókas ebben a pillanatban érkezett föl s a lakatos fej,::
megütötte) aki szörnyethalt.

J2 Az akna első szintje alatt,, 20 méterrel mélyebben, a járó-
osztályban elhelyezett gözvezetőcsö tötnitetlenné vált. Az akna javítá-
alatt volt s a járóosztályt a szállítóosztálytól elválasztó deszkaborito
az első szint alatt le volt bontva. Egy aknavájár és egy géplakatos ..:
szállítógépésszel megbeszélték, hogy idáig kason ereszti le őket. Miki r
a kason idáig leérkeztek,, a géplakatos abból kimászott az aknaácsolato/
közt a járóosztályba. Az aknavájár követte s már f él testével kint vő;:
a kasból, mikor az hirtelen felfelé indult s ő egyensúlyát vesztve a
aknába zuhant és szörnyethalt. A gépész jelzést kapott a baloldali kü
felhúzására az első szinten lévő csatlóstól) aki látta ugyan lemenni a:.
aknavájárt és a géplakatost a jobboldali kason, de akit ezek nem avatta,
be tervükbe s jóhiszeműen adta meg a végzetes jelt a gépésznek az eló'tt
véletlenül megálló baloldali kas lébocsátására,

7. A kisebb javítások lehetnek a járóosztály padozata
nak, oldalának és létráinak javítása, a jelzőkészülék, kábelei
csővezetékek megerősítése, javítása s a szállítóosztályban
vezetőléc kicserélése.

A javításokat lelkiismeretesen, a legnagyobb gondos
Sággal és pontossággal végezd. Ügyelj arra, hogyha a járó
osztályban a padozatot javítod, ahhoz megfelelő erősségi
pallódeszkát használj. Azt erősen és úgy szegezd le, hogy i
pallódeszkák közt hézag ne legyen. A létrák javításánál azok;t
kampókkal szilárdan erősítsd meg, hogy cl ne csússzanak
A járóosztály javításánál az elválasztó deszkákat erősen szc
gezd az aknaácsolathoz. Kiálló szegeket ne hagyj. Szerszámo
és fadarabokat a pallókon és koszorúkon ott ne felejts.

Ha ácsola t javításnál, vagy más okból az akna járóosz
tályán kell járnod, vigyázz arra, hogy lámpádat vagy szer
számodat az utánad jövő társadra ne ejtsd.

Az egyik aknakoszorún ottfelejtett szerszámot az akna járó
osztályán kifelé menő bányász ruhájával lesodorta s az, az alatta lev^
társát halálosan megsebesítette,

y. A járóosztály oldalába f élig bevert szeg ás egyik vájár válláb.-
akadt s súlyosan megsértette,
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A járóosztályon felfelé haladó vájár lámpáját kezéből kiejtette
az utána jövő társának fejére esett. Az ütés olyan erős volts hogy a

vájár a létráról az alsópadozatra zuhant s az
Ütésen kívül még belső sérüléseket is szenvedett.

8. A szállítóosztályban a vezetőléc
kicserélésénél ügyelj, hogy a rögzítőcsa-
varok feje a vezetőlécbe mélyedjen, mert
ha ez nincs bemélyesztve, a kas a veze-
tölécet elhasítja, az megakadhat, megszo-
rulhat.

JJ Egy kasadásos vezetőlécet szereltek fel
az aknában. A kas vezetéke lejeiémenet bele-
akadt a vezetékléc hasadt részébe, abból egy
nagy szálka benyomult a kasba s a munkások
közül az egyiket felnyársalta.

9. A nyomásban lévő, elferdült akná-
nál megeshctik, hogy a kas a vezetőlécben,
vagy az aknakoszorúban megakad s ilyen-
kor a kast a vezctőléc vagy aknakoszorú
lefaragásával igyekeznek kiszabadítani.
Ilyen esetben a kötélen lazán függő kas
alatt ne dolgozz, mert a kas faragás közben kiszabadulhat
s rád eshet.

Egy kasra szerelt mélyitö'szivattyút az aknában feljebb húsat-
tak kézi-daruval. A kas a vezetéklécben megszorult. Egy vájár a kas
tetején állva fejszével faragta a vezetőlécet, de ennek végeztével nem
ment át a járóosstdlyba, hanem az indulásra jelzést adva a kas tetején
maradt s figyelte, akadozik-e még a szerkezet. E közben a kézi-daru
tengelye a nagy erőltetéstől eltört. A szivattyú száz méter mélységbe
lezuhant s vele a vájár, aki szörnyethalt.

Nern történt volna meg a baleset^ ha a vájár nem marad
a kason s a vezetőlécet szabályszerűen kicserélik.

10. Aknajavítási munkáknál, ha a kas tetején kell tartóz-
kodnod, vagy azon le- és felszállnod, vagy az egyes aknaosz-
tályokban kell dolgoznod, okvetlenül mentőövet használj s
azt használat előtt úgy próbáld ki, hogy a felfüggesztett mentő-
öv karabinerébe negyed-ötöd magaddal, levegőben függve,
kapaszkodj bele.

Jt A mentöövet előzőleg nem próbálták ki s a karabinert tartó
szíj keshedt volt. Az elszakadt s a vájár a mélybe zuhant.

11. Ha ácsolatjavításnál koszorútartó- vagy kötőgerendák
kicseréléséről van szó, az aknakeretekre ráhelyezett, rendes
pallógerendákra megerősített, kettős deszkapadozatot készíts

7*
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és ne fektesd a pallódeszkákat az aknaosztályon át egyszerűen
az aknakeretekre.

$4 Az aknakoszorú egyik tartógerendáját cserélték ki s azt heve
nyészve összeállított pallódeszkákon végezték. Munka közben a palló
elcsúszott, felbillent s a vájár a mélybe zuhant,

12. Ha a műosztályban a kábel javítását kell végezned,
ügyelj, hogy a villamosáramot kikapcsolják s a kábelben árair:
ne legyen.

Ü Az aknában a kábel meglazult s annak megerősítésére a szerelő
bement a műosztályba. Nem kapcsolta ki az áramot. Amint vágójává/
a kábel páncéljára rakódott piszkot kaparta le, áramütést kapott s ha
padozaton nem dolgozik, az áramütés következtében az aknába zuhan.

A legnagyobb biztonság az
óvatosság.

Acsolatrablás.
Minden bevégzett fejtés hosszabb vagy rövidebb idő alatt

magától összemegy, akármilyen jól van is ácsolva. Az összeomlás ;:<
fedü nyomásához képest néha hónapok, de sokszor napok alatt tör
ténik. A fejtés befejezése után az ácsolatokat ott, ahol lehet, ki kell
szedni, kirabolni. A kirablás szükséges l. a megtakarítás szem-
pontjából, 2. hogy a fejtés gyorsabban összemenjen.

Az ácsolatrablás egyike a legveszedelmesebb munkálatoknak ;
balesetei rendszerint halálosak. Bányászok, a ti fegyelmeteken, lélek
jelenléteteken és gyorsaságotokon múlik az ilyen balesetek elkerülése •

1. Ácsolatot rabolni csak a felvigyázó közvetlen jelen
létében szabad.

2. A fa kirablásának az alatt az idő alatt kell megtörténni
míg a fejtésben a nyomás nem jelentkezik. Nyomás alatt lévíf
fejtésrészckbŐl fát ne rabolj! Gondold meg, hogy az ácsolato*
tartják a fcdü súlyát, ha azokat kiszeded, a kőzet tömegének
egyensúlyát megbolygatod s pillanatok alatt szakadást kaphai s;

H A vájárok az egyik fejtés ácsolatainak rablásával elkéstek s
akkor fogtak hozzá, mikor a fejtésnek egy része már nyomás alá kerüli*
A vájárok ezt jól tudták, azonban a rablást mégis megkockáztatták
hogy legalább egy pár oszlopot kiraboljanak. Két oszlopot baj nélkül
kiszedtek, azonban a fejtésnek ez a része hirtelen leszakadt. A szakadd?
nagyobb területen kidöntötte a környezd' ácsolatokat s a két vájárt a
omlói agyonütötte, A felvigyázó maga is csak súlyos lábtöréssel szaba-
dult meg.



JÓI

3. Hogy mikor, hol és mennyi fát szabad egy fejtésből
kirabolni, azt minden bányánál a tapasztalat szabja meg.
fogadd meg a felvigyázó és tapasztaltabb társaid szavát,
$UE a viszonyokat leg-
jobban ismerik.

4. Részleges ácso-
gatrablásnál, ahol a fej-
tést iszapolják, tömedé-
Irlik, csak az előre meg-
felölt ácsolatokat szabad
kiszedned. Inkább hagyj
bent egy ácsolattal töb-
bet, mintsem hogy a fej-
tés rád omoljon.

5. Az ácsolatok ki-
rablását csak hazafelé,
biztos helyről és hozzá-
való szerszámokkal vé-
gezd. Először a legbelső
Icsolatokat szedd ki.
Acsolatot vagy ácsolat-
fcapcsot alatta állva so-
hase verj ki fejszével.
A meglazított ácsolatot
hosszúnyelű rablókam-
póval (horoggal) vagy
fámentövel, biztos hely-

döntsd el és rabold ki.
H A fejtést és ácsola-

toit mér kirabolták, azonban
a fejtés bejáratánál, a szű-
kebb részen egy ajtókeret-
ácsolat még visszamaradt. Ennek fötefáját^ amely kissé félreállt és
kapoccsal volt a támfához megerösítve3 az egyik vájár még ki akarta
'szedni. Fejszéjével a kapcsot kifeszitette s azután a fötefát kezdte
kiverni. Az e fölött lévő, meglazult széntömeg hirtelen leomlott s a
vájárt odafogta,

6. Ne állj meg rablás közben beszélgetni és ne ülj le a fej-
tésben pihenni. A rablást olyan gyorsan végezd, amilyen
gyorsan csak lehet.

Jt A felvigyázó otthagyta a f élig kirabolt f ejtést. Az elővájár éhes
volt. Leültek szalonnázni. A fejtés hirtelen nyomásba került, mind a
Hárman ottmaradtak.
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Nem lett volna jobb íürni az éhséget még egy félóráig,
mint jóllakva menni a halálba ?

7. Szerszámaidat magad mögütt tartsd s bentfelcjtett
szerszámaidért a kirabolt fejtésbe be ne menj.

8. Lámpádat mögötted, a kijáró felé akaszd fel, hogyha
kell, gyorsan menekülni tudj. Világító társad ugyancsak mögöt-
ted, biztos helyen álljon.

K Acsolatrablásnál az egyik vájár lámpáját nem a kijárat felé,
hátamögé akasztotta fel., hanem oldalt s társa is nem mögötte, hanem
cldaltálha világított neki. Rablás közben a f ejtés megindult. A felakasz-
tott lámpát az egyik ledülö ácsolat eloltottas a világító vájár menekülés
közben megbotlott s elejtette a lámpát. Sötétben nem tudták hirtelen meg-
találni a kijáratot és az összevissza dőlt ácsolatok közül súlyos csont-
törésekkel szállították ki őket.

9. Ha az ácsolatok ropogásából azt vennéd észre, hogy u
fejtés ki nem rabolt része hirtelen nyomás alá került s össze-
omlással fenyeget, hagyd abba a farablást s menekülj.
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Hagyd abba a rablást,
ha. a fedü szakad.
Jobb, ha fa marad bent,
mint társad vagy magad l

XVI. Fejezet.
Balesetek a járásnál.

Járás szintes vágatokban és szállító utakon.
A járás a szintes vágatokban és szállító utakon első tekintetre

veszélytelennek látszik, pedig ha az itt tortént baleseteket számba-
vesszük, akkor azt kell mondanunk, hogy ennek a közlekedésnek
is meg vannak a maga veszélyei. Ezek a veszélyek onnan erednek,
hogy a vágatok s/űkek., alacsonyak, tetőiken villamos vezetékek,
oldalaikon csövek, kábelek, talpukon sínek, vízárkok, csatornák
vezetnek, bennük emberi-, ló-, mozdony- és gépszállítás lehet, amelyek
mind különleges veszélyt jelentenek a gyalogosan közlekedő
bányászra.

A balesetek lehető elkerülésére igyekezz megismerni utadat,
annak veszélyeit. Ha még ismeretlen vagy a bányában, akkor ismerős
társadhoz csatlakozz s annak útbaigazításait kövesd. Ha pedig ismerős
vagy, ne bízd el magadat, hanem éber figyelemmel vigyázz munka-
helyedhez vezető útadón.

Helyismeret és Óvatosság -védhetnek meg a balesetektől!



Ügyelj a következő szabályokra:
1. Csak a járásra kijelölt tárókon, vágatokon, folyósokon

haladj.
J2[ Egy vájár műszakváltáskor társaitól elmaradt s hogy őket

ttfólérje, egy légpangás miatt deszkaráccsal elzárt rövidebb vágaton
akart elébük kerülni. Azt gondolta, hogy a rövid vágaton baj nélkül
keresztülhaladhat, azonban a rossz levegőben elszédült, összeesett s
csak egy, ás elzárt vágathoz közeljáró felvigyázónak köszönhette élet-
Jjenmaradását, ki hörgésére figyelmes lett s még idejében megmentette.

2. Ne menj lámpa nélkül s ha elaludt a lámpád, azt
igyekezz a legrövidebb IdÖ alatt meggyújtani.

Sí Egy lakatos lámpája a bányábamenet elaludt. Nem gyújtotta
meg, hanem bízva abban, hogy ismeri a járást, a sötétben tapogatózva
ment előre. Haladtában csillevonat jött vele szemben. Lámpájával nem
tudott jelt adni, kiáltását a zörgéstől nem hallották, a vágat szűk volt,
kitérni nem tudott s a vonat halálra gázolta.

3. Váltóknál, vágány- és vágatkeresztezéseknél, fordító-
lemezeknél, kötelek mellett, terelő- és fcszítőkorongok alatt
fokozott óvatossággal haladj, mert elbotolhatsz, elgázolhatnak,
a kötél megüthet, a korongba fejedet beütheted.

H Egy szivattyúkezelő sietett a szivattyút megindítani. Útja
egy forditólemezen vitt keresztül, amelyen a csillések éppen a kereszt-
vágatból kijövő csillét fordították. A szűk vágatban a szivattyúkezelő
el akart bújni a csille mellett, amely ó't a támfához nyomta s belső zúzó-
dásokat szenvedett.

4. Palíódeszkával födött vízcsatorna fölött menve jól
világítsd meg az utat, hogyha esetleg a palló időközben be-
szakadt volna, bele ne lép) az árokba.

B A fenntartásnál dolgozó vájár a vízcsatorna palióját javította.
Az önmaga által kivágott korhadt deszka résébe megbotolva lába a
lyukon keresztül a vízcsatornába csúszott s balalszárát eltörte.

5. Ott, ahol csövek, kötelek, korongok, kábelek vannak,
vagy alacsony az ácsolat, lehajolva s ne csak a talpat, hanem
a főtét is szemmeltartva, menj előre.

K A csillés a lövőmestert ment keresni. Sietségében az alacsony
vágaton nem figyelte a főtét s fejét egy csőkarimába úgy belevágta,
hogy koponyája megrepedt.

6. Ha vágányok vannak s a vágat eléggé tágas, lehetőleg
ne menj a vágányok közt, hanem azok mellett a járásra ki-
jelölt oldalon haladj.

B Egy kapcsosfiú vízért ment $ nem a vágány mellett kijelölt
úton haladt, hanem a vágányok közt. A talpduzzadás miatt egy helyen a
talpfák kiálltak. Az egyiken megcsúszott, elesett s jobbtérdkalácsát eltörte.
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7- Ha kettős vágány van, akkor kifelé, az aknához vívíi
tele vágányon mén) s ha a bányába mégy, akkor az aknától
a bányába vivÖ üres vágányon haladj.

H Egy villany szerelő nem tartotta meg a szabályt s az akna
felé tartva a bányába vivő üres vágányon haladt, Egy szembejövő csille-
vonat elől oldalra ugrott, azonban nem tudott kitérni, mert ugyanakkor
a telélvonat csilléi haladtak a másik vágányon, így a két^vonat köze
került, mely halálra zúzta.

8. Ha egyes csillével, vagy csillevonattal találkozol,
lámpáddal adj jelt és ha buvólyuk van a közelben, abba, vagy

pedig a vágat szélesebb helyén a;
oldalba, lehetőleg az ácsolatok közi
húzódva várd meg a csille, vágj
a csillevonat elhaladását s ne mcii;
előre, amíg az el nem hagyott.

Jt Egy mótorkezelő a bányába
menet egy szembejövő vonat elől a szűk
vágat két oldaltámfája közé húzódott.
A talp a duzzadástól kissé menedékes és
síkos volt. A mótorkezelő megcsúszott $
lábai a haladó vonat kerekei alá kerül-
tek úgy, hogy mindkét alsólábszára
eltört.

9. Ne kapaszkodj fel a csillére, csillevonatra, ha azoi
a személyszállítás nincsen megengedve.

3 Egy takarítófiú a bányába haladó üres csillevonatra akari
felugrani. Az ugrást eltévesztette, két csille közé esett s a csillék halálra
zúzták.

10. Mozgó köteleket ne fogj meg, lehetőleg ne keresztez;
s ha mégis át kell azok alatt haladnod, lehetőleg olyan helyen
tedd, ahol a kötelet könnyen átlépheted s nem kell azt fel-
emelned vagy lenyomnod.

Jt Egy segédvájár keresztezni akarta a végtelenkötelet. A kfftéi
boka magasságban haladt. A helyett, hogy átlépte volna, ráhágott, a
mozgó kötél lábát félrerántotta, a sínre zuhant s jobbfelsőkarját eltörte.

11. Sikló alatt a vágányon szállítás közben ne járj.
J2 A vájár a sikló alatt akart elmenni. A búvólyuftban lévő csilléssel

beszélgetett s megállt a sikló alatt, annak szélénél. A siklón leérkezz
tele csille a rendesnél sebesebben jött le, nem állt. meg a sikló alatt, hanem
nekivdgódott a vágat oldalának, a vájárt elfogta s halálra zúzta.

12. Ha szerszámot, fát, vagy csövet kell vinned, úg>
vidd, hogy azokat az ácsolatokba, csövekbe, kötelekbe, kábé
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lekbe, vezetékekbe, korongokba bele ne üsd. Vigyázz, hogy
szembejövő társadat azokkal véletlenül meg ne sértsd. Hosszabb
ácsolatúkat, csöveket és egyéb tárgyat vagy csillén szállíts,
vagy többedmagaddal kézi erő-
vel, azonban ne vállon, hanem
hónalj alatt vagy rúdon.

Jí/í lakatossegéd egy emelőrudat
Vitt a vállán. A szembejövő csillés nem
tudott neki hirtelen kitérni s a rúddal
fejbevágta úgy, hogy orrcsontja eltört,

13, Légajtón óvatosan ha-
ladj keresztül. Ha az ajtóhoz
érve, csille vagy csillevonat kö-
zeledését hallod, az ajtó előtt
kellő távolságban és az oldalban magad fedezve várd meg
a csille vagy vonat keresztülhaladását.

Jt A légajtón csillével keresztül-
haladó csillés a légajtót éppen kinyitni akaró
csorgatisztítót oly szerencsétlenül ütötte
meg az ajtóval, hogy állkapcsa eltört.

14. Ha a légajtón szerszámok-
kal, csövekkel vagy bányafával kell
keresztülhaladnod, vigyázz, hogy az
ajtón kcresztüljövő társadnak vélet-
lenül neki ne ütközz.

Jt Két vájár egy hosszabb és nehe-
zebb létrát vitt. A légajtónál, a helyett,
hogy azt kinyitották és kitámasztótták
volna, a létrát neki ütötték annak, hogy az kitáruljon s azon keresztül-
haladjanak. A nehéz ajtó visszacsapódott, odafogta a létra végét, amelyet
a hátúi jövő vájár a lökés következtében lábára ejtett.

Előre nézz!
Csak így látod a bárhonnan fenyegető
veszélyt. Ha fölfelé tekintesz, lábad
botlik meg. Ha leszögezed a szemed,

fejed bánhatja meg.

Járás lejtősaknán, ereszkén, siklón.
A ferde pályákon való járásnál történő balesetek jó része abból

az okból történik, hogy tilalomellenesen a ferde pályák szállító-
osztályán járnak és megszegik a járásra vonatkozó szabályokat.
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A baleseteket elkerülheted, lia a következőkre ügyelsz :
t. Szállítás alatt csak a járásra berendezett és a szállító-

osztálytól elkülönített járóosztályban halad).
2. Ha olyan creszkén, lejtősaknán, vagy siklón kell járnod,

ahol külön felszerelt járóosztály nincs, állítsd meg a szállítást
s csak akkor menj be a szállítóosztályba, ha a szállítás teljesen
megállt.

Tartsd meg s mással is tartasd meg azt a szabályt,
hogy „indulj" jelzést csak annak szabad adni, aki a szállítás
megállítására az utolsó jelzést megadta.

Ha ezt a szabályt megtartjátok, sohasem indulhat meg
a szállítás annak akarata ellenére, aki a pályán tartózkodik
és veszélyben lehet.

Ha alulról indulsz, az alsó csatlóssal adass „állj" jelt
s felérkezve a felső csatlóst értesítsd felérkezésedről.

Ha felülről indulsz, a felső csatlóssal adass „állj" jeli
s ennek hagyd meg, hogy csak akkor indíthatja meg a szállítást,
ha leérkezésed után, az „indulj" jelzés előtt, a megállapított
figyelmeztető jelzést megkapta.

Ha a lejtőspályán, amikor a szállítás szünetel, közbeeső
szintről fel- vagy leindulsz, adj előbb figyelmeztető jelzést.

Tejtőspályára, ahol éppen szállítás van, közbeeső szintről
lehetőleg ne lépj be. Ha azonban ez elkerülhetetlen, mielőtt
a pályán fel- vagy lefelé indulsz, ad) ,sállj" jelt és figyelj,
hogyha a pálya még is megindulna, azt „állj" jelzéssel ismét
állítsd meg. Könnyelműségből ezt a szabályt meg ne szegd,
mert előbb-utóbb életeddel fizetsz.

ít Egy vájár az ereszkének közbeeső szintjéről ment fel a felső rako-
dóra, hogy a csatlóssal az üres csillék leadása felöl megállapodjon. Egy
darabig várt a pályán., hogy az megálljon^ azonban elunta a várakozást.
)3Allj" jelzést nem akart adni,, hogy társai ne tegyenek neki szemre-
hányást a szállítás akadályozása miatt s ezért az ereszke oldala mellett,
óvatosan íialadt felfelé. A felső rakodón egy csille a feladásnál elszabadult,
leütötte az utána levőt úgys hogy a kötélre felfüggesztett csillék a pálya
felső szakaszán mind lekapcsolódtak és kisikloitak. A vájárhoz közvet-
lenül lévő csille kisiklás és oldalrafordulás közben őt az ereszke oldalá-
hoz nyomta és halálra zúzta.

Nem történt volna meg a baleset-, ha a vájár vagy
•nállj" jelzéssel megállítja a szállítást, vagy pedig a szállítás'
szünetben megy fel a csatlóshoz.

3. Ha az egyik oldalon lévő vágatból a másik oldalor.
lévő vágatba, gépszállításra berendezett lejtőspályán, akars
átmenni, ezt csak a legnagyobb óvatossággal és csak akkor tedtK
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ha a szállítás áll. A kötélbe ne kapaszkod), azt ne nyomd le,
hanem igyekezz annak érintése nélkül, a fölött vagy az alatt
áthaladni. A keresztezésnél, ha lehet, olyan helyet keress,
ahol akadálytalanul, gyorsan át tudsz menni. Ha ilyenkor a
jelzőkészüléket tudod használni, adj előbb „állj" jelzést s ha
áthaladtál, adj „állj"-t feloldó, figyelmeztető jelzést.

Gondolj arra, hogy a pályának ilyen keresztezése éppen
olyan veszélyes, mint a gépkerekek közt való ugrálás.

4, Ha fáradt vagy, inkább pihenj, de sohase kapaszkodj
fel a csillére, hogy azon vontasd magad.

B Rossz szokás, hogy a szállítást végzők a csille hátsó vagy első
ütközőjére állnak} beülnek az üres csillébe, vagy ráfeküsznek a szénnel
telt csillére s úgy vontatják magukat. Az ilyeneket előbb-utóbb utoléri a vég-
$et, mert mindegyik ilyen utazási mód nem egyéb, mint utazás a temető f elé.

5, Ne utazz ellensúlyon és állványos kocsin, ivóvizcs csillén,
ínyaggal (fával, géprcsszcl, kötéllel stb.) terhelt csillevázon, mer t
Ilyenkor éppenúgy cselekszel, mintha a vonat elébe feküdnél.

Lomha Csala csatlós hébe-hóba
csillén utazgatott a söklóba.
Egyszer Jött egy végzetes pillanat
a Csala csatlós csille alatt maradt.

XVII. Fejezet.
Szállítási balesetek.

Szállítás kézi erővel (Csillézés).
Csillések tizparancsolatja.

1. A csillét csak fogantyú-
fánál fogva told vagy fordítsd,
ha azt akarod, hogy kezed és
ujjaid épen maradjanak. A csil-
léket a vonóhorog és -fül helyes
egymásbaakasztásával oldalt állva
kapcsold össze. Kapcsolásnál ke-
zed a horog alatt legyen., liogy az
ütközők össze ne zúzzák. Ne ha-
jolj a csillék közé, mert azok
Összeütődésénél megsérülsz.

2. A kisiklott csilléi csak
emelőrúddal helyezd vissza a
Vágányra. Sohase fordítsd vagy
emeld azt a csatlóhorognál fogva.



A rossz csilléket jelöld meg, hogy kint kivegyék a forga-
lomból s'megjavítsák.

3. A csillét mindig told magad előtt. Még rövid távol*
ságra se húzd magad titán.

4. Lámpádat a csille
elejére akaszd úgy, hog
magad is láss.

5. Csilléddel legalább
tíz méterre menj az előtte •
haladó után.

6* Lassítsd a menetei,
ha szembejövővel találkozói,
hogy ideje legyen annak ;
vágat oldalába húzódni,

7. Kissé lejtős pálya;,
használj fékezőfát. Soha*

menj a csilléd előtt hátadé
nekifeszítve, mert elgázol. Lcí
tős pályarészen csillére kapasz
kodva ne vitesd magad.

8. Rakodásnál, hogy ;
csille meg ne szaladjon, alátét
fával jól támaszd ki. Ne jussom
eszedbe ilyenkor széndarabo
vagy követ tenni a kerék elébe

9. Az üres csillében szál-
lított tárgyakat úgy helyezd el

hogy azok ki ne álljanak. Rakott csillédre fát, kiálló szerszámo
ne tégy, mert az a főtefába ütődik, ami fejedbe kerülhet

io„ Keresztező, csatlakozó vágányoknál, légajtóknál
rakodókon vigyázz, szükség esetén adj jelt, hogy a karambol*
elkerüld. Ha csülézés közben váltón haladsz át, azt rnmdi;:
a vonat járatának irányába állítsd vissza.

"̂£™^™1 • uiiiU"""«̂ "W"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^™»̂ M™nê ^MM^̂ »r',
Amely cslllós szereti az ujját, markolja a csille fogantyúját I
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Szállítás lóval.

Jó tanácsok bányakocsisok és kfsérÖfiiík részére.

1. Ne kapcsolj a 16 után több csillét, mint amennyi meg
van engedve.

2. A lovat a vonat elé csak a csillék összekapcsolása után
fogd be.

3. Menet közben ne kapcsolj le csillét.
4. Ha egy csille kiugrott, előbb a hámfát kapcsold le s

csak úgy kezdj a csille visszaemeléschez. A kisiklott csillét
sohase igyekezz a vágányra lóval felhúzatni.

5. Kanyarulatnál, rossz vágányrészeken a kisiklás ellen
ne tereld (rájbold) a kocsikat, mert a kiugró csille előbb-
utóbb súlyos sérülésedet okozza.

6. Lámpádat elöretartva haladj a ló előtt, vagy a ló olda-
lán, de sohasem a vonat mellett. Lámpádat úgy tartsd, hogy
a fénykéve ne essen a ló
izemébe, mert különben
megáll, félrelép, sőt meg
Is bokrosodik.

7. A ló előtt a légajtót
foclőrc nyisd és támaszd
ki, míg a vonat áthalad.

8. Ne ülj fel a vo-
natra és senkit se engedj
csillén ülve utazni.

9. Mindig lépésben
hajts. Oszd be az idődet, műszak végén a lovat ne zavard.

10. Ha vonatkísérő vagy, lámpáddal mindig a vonat
mögött menj. Ha nincs vonatkísérő, a vonat utolsó kocsijára
hátul lámpát akassz. A légajtókat tedd be, a lejtős pályarészen
a vonatot a fékfával fékezd le. Ne fékezd a vonatot a kezeddel
a csilleszekrény rövidebb oldalát fogva, mert ez biztosan
kezed épségébe kerül.

Jt Egyik vonatkísérő hanyagságból nem fékezte be a vonatot s az
megszaladt. A ló a kdmfa ütésétől megvadulva vágtatott a vonat előtt, A
bányakocsis, aki szabálytalanul az első csillén ült, a lovat meg akarván
kímélni a sérüléstől, leugrott és hátát az első csillének nekifeszítve le-
akarta fékezni, amely Őt halálra gázolta. A kocsis a kísérő fiúnak törté-
netesen bátyja volt s így a kísérő gondatlanságával bátyja halálát okozta.

11. A lovat szeresd, mert az nehéz munkádban segítő tár-
sad. Ne ingereld, ne üsd, ne rugdosd, hanem a szokásos vezény-
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szóval igyekezz engedelmességre bírni. Adj neki szokott idő-
ben enni és inni. Ha nyugtalankodik, nyakának veregetésévei
csillapítsd le. Hogy bizalmadat megnyerje, munka közben
többször simogasd meg. Ha észre vennéd, hogy a ló a szép
bánásmód mellett is rugós, harapós és nem szók ja meg a
bányaviszonyokat, jelentsd, hogy szállítsák ki, mert az ilyen
ló önmagában és benned is kárt tehet.

12. A vágatban a 16 elöl távolíts el mindent (törött ácsolat,
kampó, szeg, lógó kábel, nagyobb gödör, nagyobb kődarabod
a talpon stb.), mely járását akadályozza s megsérthetni
Vigyázz, hogy a hámfa, a hám és a ló vasalása mindig rend
ben legyen. Gondod legyen rá, hogy a hámfa a lovat fel IK
törje.

Utte, várté a lovat
az állatkínzó Buchta,
de megjárta, mert egyszer
a 16 lágyékon rúgta . . .

Szállítás végtelenkötéllel vagy lánccal.
Két tucat szabály a csatlósoknak.

1. A pályán ne szállíts, indításra jelt ne adj, ha a köti'i
állásából, mozgásából azt veszed észre, hogy annak valam
baja van.

2. Ha a kötél lazának mutatkozik, nézz utána, hogy , <
í'eszitöszánkó rendesen játszik-e s a kötélfcszítŐ súlyaknáj-.;
nincs-e tele vízzel, iszappal vagy szénporral, ami a feszíti;
súlyt nem engedi rendesen működni.

3. Ha a feszítííszánkóról, feszítÖkorongról a kötél leeseí!
annak feltevésére hívd az aknászt, vagy a gépfel vigyázó^

4* Ügyelj, hogy a terelÖkorongok küllőinek közei be
legyenek fedve.

H Rendkívül sok baleset történt azáltal,hogy ilyenbe nemfedet!
küllő-közökbe a csatlósok kezüket bedugták, vagy ahol az alacsonyan
volt, fejük került a küllő közé. Különösen feladóállomásokon, rakodó-
kon és vágányelágazásoknál szokott ez megtörténni.

5. A terelő-, fenntartó- és feszítőkorongokat kendd mc-1,
de mindig csak akkor, ha a kötél nem mozog, Mozgás közbe;
a kötél a kenŐfaval együtt bcrántja a koronghoz a kezedéi

Jt A végtelenkötéllel hajtott pálya feszitőkorongjának hornyát
akarta a csatlós megkenni. Nem állította meg a pályát, hanem a kenő-
fával nem a lefutó, hanem a ráfutó kötél felőli korongnegyeden igyekezel t
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i kenőzsírt a korong hornyába belerakni. A kenőfa a kötél és a korong közé

ült, de behúzta a csatlós jobbkezét is s azt a kőtél csuklóban leszelte.
6. Mozgó kötelet sohase fogj meg, mert a kötél tüskéi
értik, a korong bekapja, vagy legjobb esetben a korong-

fctnrkolathoz, kézelhárító lemez-
hez, vagy villához üti a kezedet.
Különösen veszélyes vágányke-
resztezéseknél az egymásfelett
menő kötelek megfogása, mert
az egymásfelett haladó kötelek
« kézfejet könnyen elvágják, sőt
le is szakítják.

"14 /l végtelenkötéllel szállító pálya
egyik keresztezésénél a kötél állt. A
zsillére várakozó csatlós unalmában abba
\elekapaszkodott. Mikor a kötél meg-

'ult, nem tudta kezét arról hirtelen levenni, a mozgó kötél jobbkezét
keresztben futó másik kötélhez sodorta s a két mozgó kötél találko-

i pontja közt a csatlós négy ujja ottmaradt.
j. A leesett kötelet mozgás közben ne tedd vissza a terelő-

iorongra, mert az előrehaladó kötél kezedet a koronghoz
Borítja.

8. A csillekapcsolók lehetnek a csillére erősített villák,
Üsavarospofás- és ékes kapcsolók.

A villás kapcsolónál a kötelet ne emeld puszta kézzel
villába, hanem a villát rátolással akaszd a kötélre. Ha a
télre mégis kézzel kell segíte-

ned, tenyérvédő bőrlapok legye-
nek kezeden.

A csatlós a végtelenkötéllel
beállító pályán a villás kapcsolóból
kiesett, mozgó kötelet kézzel akarta a
Villába emelni. A kötél kezét odaso-
dorta a villához és jobbkezefejét össze-

Csavarospofás kapcsolóknál először a kapcsolót akaszd
a csillére, a kötelet azután zárd a pofák közé s végül a szarvak
{közé helyezett meghúzófával húzd meg a pofákat.

Ékes kapcsolónál ügyelj, hogy az ék beverésénél vagy
taeglazításánál az ütővassal meg ne üsd magad.

B" Igen sok baleset történik úgy, hogy az ütővas célttévesstt s
v kapcsolóék helyett az ütés a csatlós lábát éri, vagy pedig azáltal., hogy
tas ékről lepattanó vasszilánk a csatlós arcába vagy szemébepattan.
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A lekapcsolást a rakodóknál a t enn tartókorongok előtt
idejében végezd, mert ha elkésel, a kötél a le nem kapcsolt
csillét felkapja s megsérülhetsz.

9. A csatlókötéllel való szállításnál előbb a horgot akaszd
a csillére s csak azután erősítsd a csat ló kő tele t a kapcsolóval
a mozgó kötélre. Hibás csatlókötelet fel ne akassz, mert a
csatlókötél elszakad, oldalravágódhat és súlyos sérülésedet
okozhatja.

Ha hátsó kötelet is használsz, azzal utoljára erősítsd a
csillét a kötélre.

Lekapcsolásnál először a hátsó kötelet old meg s csak
azután az elsőt, mert, ha megfordítva csinálod, a hátsó kötél
a mozgó kötéllel előre szalad, felemeli a csille hátulját s ha
nem ügyeskedsz, a hátsó csatlókötél és a csille közé kerülsz.

Jt A csatlós csatlókötéllel való szállításnál a hdtulsó kötelet nem
vette le először a kötélről, hanem az első csatlókötelet akasztotta le
A mozgó kötél a csatlós jobb febőkarját, amint a pofáskapcsolót oldotta
meg, a hátsó kötéllel a csilleszekrényhez szorította és eltörte.

10. Ha vonatban több csillét szállítasz, először az álló
csilléket akaszd egymáshoz s csak azután kapcsold az elsíí
csillét a mozgó kötélhez.

n. Ha egyes csillét, vagy vonatot kell fenntartó-, illető
lég terelőkorongon átvezetned, azt az cmeltyüs, dörzskapcsoló
val végezd. Ilyenkor a dörzskapcsolót a korong előtt idejében
kapcsold az első csillére s addig ne vedd le a kapcsolót a kötél
rol, míg a korong alatt a csille, vagy a vonat át nem haladt.

12. El ne felejtsd, hogy a csillét, vagy vonatot csak huzat-
nőd, de tolatnod sohase szabad.

Jt Tolatásnál rendkívül sok halálos baleset történt már úgy,
hogy egy csille kisiklott, az utána jöv8 csillék felágaskodtak s a tolatót
halálra zúzták.

H VégtelenkötelÜ pálya elágazásánál a csatlós az üres csillevonatoi
az elágazó vágányba tolatta. Amint az utolsó csille közeledett az elágaz^
vágányhoz, a vonókötél oldalrafeszült, az egyenes vágatban levő fenn-
tartókorongról lepattant és az utolsó csille után menő csatlóst halántékon
vágta s agyonütötte.

13. Ha a kötél bármi oknál fogva a csillék felett magasa^
jár s e miatt a csillére szerelt kapcsolónál fogva a kötél •'*
csillét a vágányból kiemelni törekszik, a kötelet sohase igyeke??-
lehúzni vagy lenyomni, mert [ez biztos sérüléseddel já*%
hanem állítsd meg a szállítást s úgy igazíttasd meg a köti l
hibás járását.



14. Kisiklott csillét kötéllel sohase húzass vagy tolass
a pályára, mert ez rendesen sérüléssel jár, hanem a szállí-
tást állítsd meg s úgy emeld a kisiklott csillét vissza a pályára.

J4 l£en gyakori balesetet okoz az, hogy kényelemből vagy rosszul
felfogott eró'fttmélésbö'l a kisiklott csillét huzatossal igyekeznek a vágányra
segíteni. E közben a kisiklott s a húzatással hirtelen mozgásba jövő
csille a körülötte foglalatoskodó munkásokat., vagy az oldaltámfáhos
\sgoritja, vagy legázolja, mert nem tudnak előle idejében kitérni,

15. Veszedelmes a csillét hibás pályarészen vagy kanya-
rulatnál terelned (rájbolnod), mert a legtöbb esetben kisiklik
és súlyosan megsebesít. Ilyen esetben a pályát a leggyorsab-
ban ki kell javítanod.

16. A földön csúszó kötélre rá ne lépi, mert a mozgó kötél
lábadat kirántja alólad s hanyattvágódol.

17. A mozgó kötélen ne, vagy csak a legnagyobb óvatos-
sággal lépj át. Sohase szorítsd le a kötelet, ha át akarsz rajta
lépni, mert az felvágódhat és súlyosan megsérülhetsz. Ha a
kötélen mégis át kell lépned, olyan helyen tedd, hol az veszély-
lyel nem jár.

18. Felkapcsolt csillén még szintes pályán se utazz, mert
B pálya irányában mozgó kötél lesodor és megsérülsz.

19. A pályán mindig a csille haladása irányában, a csille
után és ne ellenkező irányban, a haladó csillével szemben menj.

H ^ csatlósnak a végtelenkötéllel szállító pályán, az aknától
bátra kellett mennie egy üzenettel. Nem az üres oldalon, hanem a teli
tídalon haladt, A vágat szűk volt s amint a tele oldalon szembejövő
fpitte elöl ki akart térni, nem vette észre, hogy az üres csille már a háta
mögé ért, a két csille közé került és felső combján súlyos ssúzódást szen-

20. Ha a lekapcsolást elmulasztottad, vagy nem kapcsoltál
Jel idejében, ne szaladj a csille után, vagy a csillével, hanem
Állítsd meg a szállítást s úgy kapcsolj.

21. Villás láncszállításnál ügyelj arra, hogy a feladóállo-
máson a csille idejében kerüljön a lánc alá és a súlyos lánctól
megfelelő távolságban tartsd magad. Ne bújj a lánc alá, azt
W fogd^meg, abba ne kapaszkodj s mozgás közben ne igyekezz

a csilleszekrény tetején igazgatni, mert megsérülsz.
B Egy csillés a láncpályán érkező, fával megrakott csille elébe
a pályának tilos részére s itt a csille előtt felkapaszkodott a láncra
vitette magát. Három méter út után a lánc, mely egy vezető-

ongon haladt át, mintegy másfél méter magasságba emelte a csillést,
tt ijedtében nem eresztette el a láncot s az őt az orsóra sodorta s halálra
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22. Bütykös, alsó láncszállításnál a fel- és leadóállomáson
szabályszerű időkben add fel, illetőleg told el a bütyöktM
eltávozó csillét.

Ü A tele oldalon jövő csilléből darabos szenet szedett ki a csatlós,
E miatt azt a pályán, a lefutás helyéhez közel, megállította. Közben,
a feladott, a megállított és a leszabaduló három csille között ugrálva}
a megállított és a lefutó, tele csille közé került és életveszélyesen megsérült,

Tanulság: Ha a láncpályajárása közben, a rendesiöt
eltérő munkát akarsz végezni, állítsd meg a szállítást, mert
könnyelműségedért életeddel fizetsz.

23. A láncpályát hótól, jégtől, sártól, szénportól csak
a szállítás teljes szünetében tisztítsd meg. Ilyenkor, ha a pálya
lejtős, a hajtó- vagy fékmű minden fékjét jól be kell zárnod.

24. Ha a láncpálya bütyköt hajtó szerkezetéhez moz-
gás közben benyúlsz, azt tisztítod, vagy kened, feltétlenül
kezedbe kerül.

Jí A bütykös, alsó láncpálya bütyköt hajtő korongja a szénportól
nagyon piszkos volt, A csatlós nem állította meg a szállítást) hanem
kezével nyúlt a kerékhez. A forgó kerék jobbkesét befogta s négy ujját
lesseiíe.

Magfát és másokat eltartani
csak épkézláb ember képes.

Szállítás mozdonnyal.
A mozdonyszállításnál a balesetek a pályán lévő személyeit

etgázolásából, a vonat egyes kocsijainak elszakadásából^ hibán
váltóállításból, a kocsik kisiklásából és összeüfödésébol) a
fékező személyzet helytelen magatartásából, vigyásatlan kap-
csolásból és a mozdony szabálytalan kiszolgálásából kelet-
kezhetnek.

Ezeknek a baleseteknek elkerülése céljából a mozdonyvezető
kötelessége:

i. Csak teljesen rendbenlevő géppel szabad indulnia.
~\A Megfolyósodott forrcsövű mozdonnyal szállítottak. A mozdony-

vezető és a f ütő között a mérnök állt. Tüzrerakás alkalmával a mérnököt
a megrepedt forrcsffbffl kiáramló forró gőz és víz leforrázta s égési
sebeibe beleha t.

Sűrített levegőjű mozdony töltésénél először az Össze-
kötő csövet kell a gép töltöcsovéhez hozzácsavarni s CSUK
ezután szabad az elzáró szelepet kinyitni. Töltés titán clfíb'1

az elzáró szelepet kell elzárni s csak azután az Összekoí-;



lecsavarni. Az összekötő cső szorosan csatlakozzék
legyen megrepedve.

A megrepedt és nem jól illesztett összekötő csövet a mozdony-
kulcs helyett kézzel igyekezett szorosra húzni. A hibás tömítés
és a repedéseken kiáramló sűrített levegő a mozdonyvezető kesét

súlyosan megégette,
Töltésnél a mozdonyvezető a szeleptől oldalt állva

fedezze megát s a töltés helyéhez senkit se eresszen közel.
Jt Töltésnél a hibás összekötő csövet a sűrített levegő nyomása

.pgétvetette. A szerterepülö darabok a mozdonyvezetőt., aki nem fedezte
magát s a közelben álló szállító munkások közül kettőt megsebesítettek.

Töltés elíítt a foelzáró szelepet úgy kell elzárni, hogy
a munkahengcr feszmérőjc null ponton legyen.

U A mozdonyvezető a légmozdony foelzáró szelepét, amely
kissé nehezen járt, nem zárta el kellőképen és elmulasztotta megnézni
a munkáhenger feszmérőjét, amelynek a föelzáró-szelep helyes elzárása
esetén null ponton kellett volna állania. A főelzáró-szelep rossz elzárása
következtében és a nyomáscsökkentő-szelep áteresztése miatt a munka-
%enger a megengedettnél nagyobb nyomás alá került, megrepedt s a
mozdonyvezető mindkét alsólábszárán megsérült.

Benzinmozdonynál igen sokszor megtörténik, hogy
a mozdony sérült és nem jól záró tartályából a benzin kiszivá-
rog. A keletkezett benzingőzök a fékezés szikrájától, vagy
pedig a szabályellenesen a közeibe hozott karbidlámpától,
Dohányzástól meggyulladnak s a szállító személyek súlyos
égési sebeket szenvednek.

Villamosmozdonynál a fékek, az áramszedő és a
földelőberendezés rendben legyen.

H A vonaton engedéllyel utazó lakatos egy alacsony helyen a
.^Munkavezetéket véletlenül megérintette. A Jöldeló'bcrendezés hibája miatt
a munkavezetéket az áramszedőn át nem lehetett kikapcsolni s a lakatos,
táré az áramot az áramátalakító gépházban kikapcsolták, meghalt.

St A villamosmozdony féfg'e nem volt rendben. A bányában, a
pályán egy deszkával lazán megrakott kocsi állt. A mozdonyvezető
jfl gépet nem tudta idejében lefékezni, nekiment a kocsinak, amelyről
tgy deszka ülőhelyére vágódott s alsólábszárát eltörte.

2. A pályán állandóan figyelnie kell s ha azon személyek,
vagy akadályok vannak, idejében kell f igymeleztető jelt adnia,
» mozdony és vonat menetét lassítania, hogy az kellő időben
«aegálljon.

A mozdony lámpája mindig rendben legyen. Bányában
pedig, hol a pálya állandóan ki van világítva, ügyeljen, hogy



a lámpák égjenek. Benzinmozdonynál, különösen bányában,
a mozdonyvezető s a kiszolgáló személyzet csak benzin-
biztonsági lámpát használhat.

Bányában, ha vonatkísérő nincsen, a vonat utolsó kocsi,
jának szabályszerűen kí kell világítva lennie.

Jt Különösen sok baleset történik a külszinen a pályán játszadozó
gyerekek, vagy sáros időben a pályán menetirányban haladó személyek,
bányában pedig a vágányjavitók, vagy menetirányban haladók, valamim
szembejövők elgázolásával.

3. Útkereszteződéseknél ügyeljen, hogy nincs-e valami
akadály, adjon jelt és mindig lassítson.

4. Ne csak a gépen, hanem a hozzá beosztott személyzet
közt is tartson rendet s szigorúan ügyeljen, hogy azok az
előírásnak megfelelően teljesítsék kötelességüket.

5. Csak a megengedett menetsebességgel haladjon (\
a pálya lejtős szakasza előtt adjon jelt a fékesnek a fékezésre,
hogy a vonat meg ne szaladjon.

6. Ne engedje meg, hogy illetéktelen egyének a kapcsosok
vagy fckesek gyengeségéből a vonaton utazzanak, mert azo:;
esetleges balesetéért elsősorban ő felelős.

Bányában a rendes személyszállításon kívül a vonató;
csak a szabályzatban előírt személyeket engedje utazni.

7. Figyelmeztető jelzés nélkül nem szabad megindulnia
mert e miatt nagyon sok baleset éri a kiszolgáló személyzetei

Jt Gyakran megtörténik, hogy a mozdonyvezető a figyelmeztető
jelzést a vonat indításával egyidejűleg adja s az esetleg veszélyes hely-
zetben lévő vonatkiszolgáló személyzetnek nincs elegendő ideje a ment
külésre, illetőleg védett állásba való elhelyezkedésre.

8. Tolatásnál az előírt jelzésekre figyeljen és óvatosa
járjon el, hogy baleset ne származzék.

9. Ne indítson és ne álljon meg hirtelen, hanem fokozató
san gyorsítson, illetőleg lassítson, hogy vonatelszakadás
vagy csilletorlódás be ne következzék.

10. Kisiklott kocsit a mozdonnyal ne segítsen a vágányra
húzatni, mert ez biztosan balesetet okoz, hanem ügyelje í
arra, hogy a beemelést a fékező és a kapcsos a vonat álló
helyzetében, emelőfával végezze.

11. Szolgálat közben a mozdonyt csak leállított s beféke-
zett állapotban s a mozdonynak leszedhető indítóemeltyűj<í
nck magához vételével szabad elhagynia s annak vezetése:
csak képesített egyénnek szabad átadnia.
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Igen sokszor megtörtént már, hogy a mozdonyvezető távottété-
a mozdonyt a csatlós vagy a f ékes indította el egy rövid szakaszon,

azt megállítani nem tudta és ezzel súlyos baleseteket okozott.
tt A mozdonyvezető szabályellenesen utasítást adott egy munkás-

a mozdony megindítására. A munkás nem ült be a mozdonyvezető
&lésére., hanem egyik lábával az ütközőre állva., megindította a mozdonyt
*j&ban a íriszemben, hogy az irányváltó előre menetre áll. Azonban
p* irányváltó hátra menetre állt) a mozdony hátra indult s a mozdony
»táni csille, a mozdony nyitva lévő ajtóját megnyomva a munkásnak
ű mozdonyajtó és mozdonytest közt elhelyezkedett lábát eltörte,

12. Gondoskodik arról, hogy a végállomásokon és rende-
X&kön állandóan legyen száraz homok, hogy abból a mozdony
szükségletét bármikor pótolhassa.

H Homok hiánys főleg tolatásnál, már sokszor volt a baleset
oka azért, mert a mozdonyvezető a vonatot a csúszós, síkos sínen előre-
ydtra rántotta s ezáltal a csilléket kisiklasztotta. Száraz homokozással
a mozdonnyal még túlterhelés és csúszós sínek esetén is nyugodtan lehet
indítani és előrehaladni.

A /éhezőnek és kapcsosnak kötelessége.
1. Csillét vagy kocsit csak álló vonathoz és álló vonatról

kapcsolj.
2. Tolatásnál a mozdony indulására csak akkor adj jelt,

faa a pálya szabad és az előteret áttekintetted.
3. Menet közben a vonalról le és arra fel ne ugrálj.

A fel- és leugrálás egyszer-kétszer sikerül, de előbb-utóbb
esetedet okozza.

í A mozgó vonatról váltó-
céljából való leugrálás vagy

jtf vonat elé váló szaladás már sok
wkez&nek és kapcsosnak' halálát
Okozta.

Menet közben a kocsik
tetején egyikről a másikra ne
Ugrálj.

Különösen veszélyes a
bányában a mozgó vonatról
R fel- és leugrálás, mert ott
csorgába, talpfába, csövekbe botolhatsz, vagy; támfába'ütőd-
hetsz, a vonat és támfa közé szorulhatsz, vagy a vonat alá
eshetsz.

4. A mozdonyvezető utasításait pontosan teljesítsd.



5. A vonat indítására csak akkor adj jelt, ha a rakományt
szabályszerűen elhelyeztétek s a vonatot rendben össze-
kapcsoltátok.

6. Idegen egyéneket a vonatra fel ne engedj.
7. Az indulásra addig ne adj jelt, míg a váltó szabadon

nem áll.
8. Csak a megállapított jelzést használd. Egymás köz-

megbeszélt jelzés használata biztosan balesetet okoz.

A vonaton szállított személyek kötelessége.

1. A szállítási rendhez, a mozdonyvezető és a vonaí
kiszolgáló személyzet utasításaihoz alkalmazkodjatok,

2. Menet közben a kocsira fel- és le ne ugráljatok.
3. Szerszámaitokat a kocsiban úgy helyezzétek el, hogy

azokkal magatokat vagy társaitokat meg ne sértsétek s azoí
a kocsiból ki ne álljanak.

4. Menetközben a kocsiból kezeteket, lábatokat ki ne
dugjátok, abból ki ne hajoljatok, abban, ha fedele nincs, f i<
ne álljatok, mert különösen a bányában a közép támoszlo
póktól és ácsolatoktól életveszélyesen megsérülhettek.

Útmutatás a lejtíís pályán, siklóban, ereszkében é
lejtősaknában történő szállítási balesetek elkerülésérc .

A csillés kötelessége kisebb lejtésű pályán, hol gépberen-
dezés nincsen.

I. A csillét csak fékfával, vagy kerekei közt fékkaróva
(fékszöggel) fékezve ereszd le. Fékfával fékezésnél a fékfát ne

helyezd mélyen, mert a sínbe
vagy összekÖtűhcvcderbe aka>'
és megsérted magad. Még tő h
bedmagaddal se igyekezz *
csillét a csille előtt állva, hátad-
vállad nekivetve, erődben
leereszteni.

A fékfa és fékkaró nem
lévén kéznél, a csillések a csillét úgy
eresztették lefogy ketten hátul fog-

ták, ketten pedig váttttkat elöl nekitámasztották. Az elől levő egyik
csillés megbotlott s kiugrott a csille elöl. Kiáltására a háttillevök t?
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csillét eleresztették s a csille
elfftt levő negyediket a csille
^gázolta, mert nem bírta azt
jgyedül feltartani.

A csilléi hátulról egy
vagy két fék/avat, vagy a
hátsó kerekeket fékkaró-
val fékezve veszélytelenül
lehetett volna leereszteni.

2. Csillét felfelé csak úgy toljatok,
ha azon a macska rajta van, vagy pedig,
ha nálad vagy társadnál egy-egy fékkarö
van, hogy szükség eseten a csille hátulsó
kerekeit befékczhessétek.

3, A csilléket, ahol erre a célra szol-
gáló zárókarom, vagy zárógercnda nincs,
kővel vagy szénnel ne támaszd alá, hanem
vagy a sineken keresztbe tett hasáb alakú
doronggal, alátétfával, vagy mind a négy
kerékbe helyezett fékkaróval rögzítsd.

3 Igengyakori esetshogy
ttrosszul 'rögzített csille elszaba-
dul, súlyos üzemzavart és leg-
többször halálos balesetet okoz.

4. Ha fékes csillével
több csillét kell leeresz-
tened, a fékes kocsi min-
dig elől legyen. Ha a fékes
kocsi hátul van, az elől
lévő csillék kikapcsolód-
hatnak és balesetet okoz-
hatnak.

5. Ahol fékezőhídak
Vannak, különösen esős
időben ügyelj arra, hogy
azok jól működjenek és
megfékezzék a leeresz-
tendő vonatot.

Az osztályozóhoz
Vezető pályán a\ fékezöhid
pofái kissé el voltak kopva
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s esős időben nem bírták megfogni a vonatot, A csillék elszabadultak
s a csillefordító mellett álló munkást halálra gázolták.

A báleset elkerülhető lett volna kevesebb csilléből álló
vonat leeresztésével, a pálya behomokolásával, vagy a kopoí:
fékező pofák kicserélésével.

v6. Megszaladt csilléket, vonatot úgy megállítani, hog
az első csille kereke elé dorongot vetsz, veszedelmes, mer;
a csille kiugrik s a dorongvetőt rendszerint megsebesíti
Legegyszerűbb ilyenkor a pályán lévíí zárósorompókat lezárni,
vagy a fékczőbídat, terelő váltókat, kisiklasztó vágányrésze
két megfelelően állítani s a vonatot lefutni hagyni. Legvégsi
esetben, ha megfelelő berendezés nincsen, a fékező dorongot
a vonat hátrább lévő, de nem az utolsó csilléje elé vesd
mert ennek kisiklása rendcsen nem jár olyan erős fciug
rással, mint az elsőé, mert az előtte lévő és utána követ
kezö csilléhez van kapcsolva.

A fékes kötelessége siklószállításnál,

1. Ügyelj arra, hogy az önműködő zárófék a szállítás elŐt
rendben legyen.

2. A féket a fékkarral lassan nyisd. A hirtelen nyitás követ
keztében a csillék megszaladhatnak s ha hirtelen zárod a féke;
a mozgó csillék rántása következtében a kötél elszakadhat.

3. A fékező kart soha ti
ne akaszd.

Jí A siklón a szállítás meg-
állóit) mert a tele nem bírta fel-
húzni az üresét. A fékes ékkő'
kiakasztotta a fékező kart s a f eb-'
kötelet húzni) rángatni kezdete. A
fékmü hirtelen megindult) a f éhes
megtántorodott) jobbkarja a fékdoh
és a kötél közé kerülve életveszt
lyesen megsérült.

4. Idejében fékezz, hogy *°
feljövő csille ne szaladjon ti | (

a felső és alsó rakodón. Vigyázz
hogy a fékmü előtti
elég magas legyen.

A kés&i fékezés következtében a felső rakodóra érkezett
átugrotta a fékmü előtti sorompót s a fékest halálra zúzta.
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5. A vándorféket a rakodó felett megfelelő távolságra
úgy helyezd el, hogy az feküdjön a talpon működés közben is,
mert ha a kötél megfeszülcse következtében a fék a talpról
felemelkedik, az emeltyű kezelésénél a fék oldalra fordulhat
és megsérthet. A vándorféket jól erősítsd meg. A tartóoszlopot
talp- és főgerendákhoz támaszd s azonkívül még a főtén és
talpon gyámlyukba is tedd. A féktartó láncot többszörösen
csavard a fék kampójába és a tartóoszlopra. Előtte sorompót
készíts, hogy a feljövő csille meg ne üssön.

Sf A vándorfék gyámlyukba nem helyezett, hevenyészve felálU-
.tott tartóoszlopa szállítás közben kimozdult, kidőlt s a f éhezőt agyon-
ütötte.

6. A fék kezelésében teljesen biztosnak kell lenned. Tud-
ood kell, hogy mikor kell a fékkart nyitnod vagy zárnod. A
fékkar helytelen kezelése igen sok balesetet okoz. A helyesen
szerkesztett fékmíívek és vándorfékck önműködőleg zárnak.
Tehát, ha a fékkart elereszted, a fék zár. Ha meghúzod, vagy
megnyomod a fékkart, a fék kinyilik s a csillék mozgásba
Jönnek.

Jt A fék túlságos kinyitása következtében a csille nagy sebes-
séggel közeledett a felső rakodóhoz. A fékes megijedt. Attól féhe3 hogy
a felrohanó csille a rakodón álló csatlóst elüti, ijedségében, a helyett,
'fapgy a fékkart elengedte volna, erősebben lenyomta, ezzel a féket még
jobban kinyitotta. A csille sebessége fokozódott) előle a csatlós nem tudott
.elszaladni s az elgázolta.

7. A dobon rendetlenül s itt-ott lazán csavarodó kötelet
kezeddel ne igazítsd cl, mert ujjaidba és kezed fejébe kerülhet.
Mozgó kötelet sohase fogj meg, mert a tüskéi megsérthetik
kezedet. Különösen áll ez a siklóban és eresztékben használt
kötelekre, ahol rendszerint ócska köteleket használnak.

A rendetlen f elcsavar adásnak az lehet a következménye,
hogy a laza hurok átugrik a fékdob tengelyére s a köré
tekergőzik. A laza hurkot a dobon csak a kötél terheletlen
állapotában szabad és lehet eligazítani. A rendetlen fel-
Csavarodásnak leggyakoribb oka, hogy valamelyik kötélág
hosszabb, mint a másik* Leghelyesebb, ha ilyenkor az egyes
Qötélágak hosszúságát megfelelően szabályozzuk. Ha mégis
kikerülhetetlen, hogy a kötelet rendes felcsavarodására kény-
szeríteni kell, azt lassú menetnél, a fékdobtól megfelelő
távolságban állva, a kötélnek hosszúnyelü kampóval való

zításával kell végezni*
Jí A sikló fékmüvénél a kötél oldalra járt, A fékes úgy igyekezett

kötél rendetlen felcsavarodását eligazítani^ hogy egy rövidebb feszítő-



vassal, mini emeltyűvel kényszerítette helyes irányba felfutni a kőtelet.
E közben a feszltffvas megcsúszott, a kötél azon kereszíülugrott s a f ékes
kezén és arcán súlyos sebeket ejtett.

8. Csat; az álló fékművet javítsd vagy kenjed.
9. A kopott féktuskót idejében cseréld ki.
10. Végtelenkötelű siklónál, ha a kötél laza, nézz utána,

hogy a feszítőszánkó rendesen játszik-e s a kotélfeszítíí súly
aknája nincs-e tele vízzel, iszappal, vagy szénporral, amely
azt nem engedi rendcsen működni? Ha pedig a kötél a feszítő
korongról lecsúszik, vagy a feszítííszánkó kiugrik, ne igyekex^
azt pusztakézzcl megigazítani, hanem csigasorral (flassencug)
hozd rendbe.

Ha ilyenkor tehermentesítik a kötelet s a csilléket a
kötélről leakasztják, ezeket szabályszerűen sorompói ava l,
alátétfával kell kítámasztanod, mert ha egy csille megindul,
leveri a többit s az ilyen karambol szakadásokat, balesetekéi
okozhat.

11. A féket csak a jelzőkészüléken szabályosan adóit
jelzésre nyisd ki s „állj" jelzésre azonnal zárd be. Ha rossz
jelzésre indulsz, vagy későn állsz meg, valakinek balesetéi
okozhatod.

Jt A fékes a csatlóssal kényelmi okból úgy állapodott meg,
hogy az indulást a kötél megrántásával fogja jelezni. Az egyik felkap-
csolás előtt a csatlósnak az üres csilléhez kellett húzni a kötelet. A féke-
a kötélnek ezt a megrándulását indulási jelnek vette, kinyitotta a féket
$ a telt csille a pályán leszaladva a csatlóst halálra gázolta.

12. Végtelenkötéllel való szállításnál a fékmüvet még
karambol esetén se járasd visszafelé, mert a csillék ellenében
menő csatlókötelek a csilléket felfordíthatják s még nagyobb
baj keletkezhet.

A csatlósok kötelessége sikló, ereseké és lejtösakna szállításnál
A csatlósok kötelessége változik a szerint, hogy l. a lejtős

pályán a kiszolgálást egy csatlós végzi; 2. az alsó és felső
rakodón külön-külön csatlós van; 3. ha a lejtős pályán több
szintről történik a szállítás és az egyes szinteken dolgozó
munkások szállítanak megbeszélés szerint, vagy 4. a külön-
böző szintekről állandó csatlósok szállítanak és 5. ha a lejtős
aknában függő sínpályán történik a szállítás*

Akár csatlós vagy, akár csatlós munkát végzel, kötelességed:
i. A csillét úgy kapcsold a kötélre, hogy az arról el ne

szabadulhasson.
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A csillét a kötélre oldaltáilva kapcsold. Ne állj soha a
csille elé, mert kapcsolás közben a szállítás megindulhat s
ü csille alá kerülsz.

Végeskötél szállításnál először az alsó csatlóláncot kap-
csold s csak azután a felsőt, mert ha fordítva csinálod, egy
jrándításnál a csille clőrebillenhet s a kötél súlyát is emelned
Bell*

Végtelenkötélnél előbb a csatlókötél horgát akaszd a
csillére s csak azután kapcsold a végtelenkötélre a csatlókötél
kapcsolóját.

Különösen fontos, hogy így kapcsolj a mozgó végtelen-
kötélre, mert az előrehaladó kötél magával viszi a csatló-
kötelet s vagy nem tudod már a horgát bekapcsolni, vagy
Hmint a csillére akarsz kapcsolni, a horog odafogja a kezedet.

A lcesatolásnál előbb a csatlókötél kapcsolóját nyisd
ki s csak azután kapcsold le a horgot a csilléről.

H; A kapcsos f ordítva dolgozott, vagyis a lefeléhaladó s a rakodóra
trkezeít csíttérröl előbb akasztotta le a csatlókötél horgát s azután

yekezett a csatlókötél kapcsolóját levenni a végtelenkötélről. Ez hirte-
nem sikerült neki s kezefeje a kapcsoló s a csilleszekrény közé került.

Végtelenkötélnél, ahol első és hátsó csatlókötelet használ-
l&ak, a felfelé menő csillére először az első csatlókötelet s
ízután a hátsó kötelet kapcsold rá. A lefelémenőnél pedig
először a hátsót s azután az elsőt.

y. Különösen fontos ez a mozgó kőtélnél, ahol a kapcsolást két
Bernek kell végeznie, mert ha a kapcsolás forditva történik, a végtelen-

\8tel az elsőt illetőleg a hátsó kötéllel f elfordítja az állva maradó csillét
^ilyenkor gyakran megesik, hogy a kapcsos a csatlókötél és a felfelé
" iladó csille közé kerül,

Végtelenkötélncl két egymáshoz kapcsolt csillét első és
ftátsó csatlókötéllel, végeskötélnél pedig a csillék között erre
tt célra szolgáló külön csatlólánccal kapcsolj. Mert a kapcsoló
horgok csak szintes szállításra készültek és ha a csillék nincse-
jiek még külön csatlólánccal összekötve, vagy első és hátsó
esatlókötéllcl biztosítva, szétkapcsolódhatnak s megvan a
Daleset.

"H: Végtelenkötelü szállításnál szokás., hogy fenntartási munkához
a csillét a csatlókötél pofás kapcsolója segítségével úgy eresztik le., hogy

ember a kapcsolót megengedi a kötélen s azzal fékez, a csillét pedig
két ember, vállát nekivetve, tartja vissza. Ezt kerülni kell, mert

még sokkal veszedelmesebb* mintha lapos lejtöjü pályán végzik.
«a ugyanis az elffl lévő valamelyik munkás megbotlik, vagy megcsúszik.,
ükuetlen a csille áld kerül. Ha ez a munka mégis elkerülhetetlen,
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akkor a csille hátsó kerekeibe fékkarót kell tenni, vagy a csillét fék-
fával kell lefékezni s azonkívül még a csatlókötél kapcsolópofáival ú
fékezni kell. Azonban a csille előtt menni., vagy a csillét elől fogva
visszatartani semmiesetre sem szabad.

2. Indulásra jelzést csak a rendes jelzőkészüléken :-.
csak akkor adj, ha a csillét már felkapcsoltad.

3. A sorompót csak az indulásra adott jelzés után nyisd ki
4. Szállítás alatt védett helyen, az oldalvágatban, vágj

a búvólyukban tartózkodj.
H Az ereszke alsó rakodófán két csatlós volt s azok a szállítás

alatt nem húzódtak a búvólyukba. Egy csille elszabadulva rohant lefelé.
Az egyik csatlós beugrott a búvólyukbat a másik ijedtében a pályán
lefelé szaladt. A csille utolérte s halálra gázolta.

5. A csille felérkezése után a záró-sorompót, vagy :i
sínre a zárókarmot azonnal ereszd le.

6. Az elromlott jelzőkészüléket, fogókészüléket és sorom
pót s a szállítást akadályozó egyéb dolgokat azonnal hozt
rendbe, illetőleg távolítsd el, vagy rendbehozásukra a fel
vigyázónak tégy jelentést s amíg a pályán minden tekintetbe;-
rend nincs, azon ne szállíts.

Ha a végtelcnkötelü sikló nehezebben indul meg, a kötele
ne rángasd oldalra és ne lengesd, hanem vagy kend me;
a fékezökorong tengelyét, vagy ha egyéb akadály van, az,.
távolítsd el.

It A végtelenkötelü sikló kötelének lengetésénél a csillék elszabű
dúltak s a kötelet lengető munkásokat halálra gázolták.

7. Ügyelj, hogy a szállítás alatt a rakodón senki se legyei:,
azon át ne haladjon, a pályára senki se menjen s azon senki
ne tartózkodjon.

Jt Az ereszkén szállítás folyt. Az ereszke alatti alapközlén
néhány tele csille állt. A tele csillék mögött munkások várakoztak*
hogy a szállítás megálljon s az ereszkén, műszak vége lévén» kimehesse-
nek. A tele csille leszaladt) mert a felső csatlós nem eresztette le a
sorompót. A lerohanó csille a vágatban álló csilléket f elborította s az ön
várakozó munkások közül kettő halálosan megsebesült.

H. Jelzésre csak az engedélyezett jelzéseket használ l.
9. Kisiklott csillét a gép segítségével a vágányra s -

húzass. Ácsolatban megakadt csillét húzatással ne igyeke ^
kiszabadítani. Kisiklott csillét horgánál fogva ne emelj, ham < i
a csille alvázát emelőrúddal helyezd vissza a vágányra. Kii!- -
nősen figyelj, ha a csillealváz és a csilleszekrény különáll >•
mert ez esetben kezed könnyen a csilleszekrény és alváz
szorulhat.
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Egy dcsolatban megakadt tele csillét kötéllel akartak kihúzatni.

A kötél elszakadt, a kidőlt támfák és a leszaladó csille a huzatokat
többé-kevésbbé életveszélyesen megsértette.

A csillét ki kellett volna előbb üríteni) kitámasztani s
azután kiszabadítani.

K A kisiklott csillét géppel húzatták és úgy igyekeztek a vágányra
visszahelyezni. A gépet nem tudták hirtelen megállítani* a csille elejét
emelő munkás az ácsolat és a csille közé került s mellkasa betört,

10. Fás csillére csak annyi fát és úgy rakj, hogy a túl
rakott, vagy lazán felrakott fa az ácsolatba meg ne akad-
hasson.

J( A fás csillét lazán rakták s a szállítás közben az ácsolatban
megakadt fák kőtélszakaddst okoztak,

'\4 Egy fával túlontúl megrakott csillének az ereszke egy szűkebb
részén való átsegítésére két munkást rendeltek ki. Mikor a fával rakott
csille az alacsony és szűk részhez ért, a csille tetején lévő fadarabok
lesodródtak s az oda kirendelt munkások egyikét életveszélyesen, míg
a másikat súlyosan megsebesítették.

A csatlós kötelessége, amikor a lejtőspálya felső és alsó
rakodóján egy csatlós szolgál ki.

1. Előbb az alsó rakodón levő csillét kapcsold a kötélre
s csak ezután a felső rakodón lévőt, mert ha megfordítva
csinálod, a felső leszaladhat s agyongázol.

A csille felkapcsolásánál ügyel), hogy a kötél horgán jó
legyen a zárókarika, amely a véletlen lakapcsolódást meg-
akadályozza.

2. A felső rakodón a sorompót csak a csille felkapcsolása
után nyisd ki.

A csatlós kötelessége, amikor a lejtős pálya felső és alsó
rakodóján külön csatlós végzi a szállítást.

1. A felső csatlósnak állandóan zárva kell tartania a
Zárösoromp ókat és csak akkor szabad azokat nyitnia, ha a
felfelé menő csille a sorompón áthalad, vagy ha a lefelé menő
csillét, az alsó csatlós jelzése után, indítani akarja.

y. A felső csatlós nem tartotta zárva a sorompót, A csille a
betolatnál, a felkapcsolás élőit, elszabadult s lerohanva az alsó rakodón
%ppen egy csittét kapcsoló csatlóst halálra gázolta.

2. A felső csatlós indulásra csak akkor adhat jelt a gép-
kezelőnek vagy a fékesnek, ha arra az alsó csatlóstól szabály-
$Zerü jelzést kapott.
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A csatlósok kötelessége, amikor a lejtős pályán több szintről
állandó csatlósok szállítanak.

1. Végtelenkötél-szállításnál meg kell tartani pontosari
a kapcsolási távolságot.

2. Ügyelni kell, hogy a vágányokon elhelyezett fogó-
készülékek rendben legyenek, jól működjenek.

3. Ha ugyanazok a csatlósok több szintet szolgálnak ki,
ügyelni kell a kapcsolás rendjére.

Szabályok) amikor a lejtős pályán több szintről az egyes
szinteken dolgozó munkások szállítanak.

1. Az egyik csapatnak a szállításhoz nem szabad hozzá-
fogni, míg a másik csapatot vagy csapatokat erről nem értesíti

2. Ha fékművel történik a szállítás, a csapat egyik
emberének először a fékműhöz kell mennie s addig ncn*
szabad a kapcsoláshoz hozzáfogni, míg az a fékmüvet mep
nem vizsgálta9 hogy az zárva van-e?

Ü Az egyik siklón dolgozó két csapat nem értesítette a másikat,
hogy szállítani akar és az első nem küldött fel a fékműhöz előre f ékest,
mert feltételezte^ hogy a fékmü zárva van3 hanem a csillekapcsoláshoz
fogott. Ugyanakkor a második csapat fékese kinyitotta a féket. Az ehC-
csapat nem érkezett felkapcsolni a csillét a mozgó kötélre^ a csille el-
szaladt s az alattuk lévő második csapat emberei közül egyet halálra
gázolt.

A csatlósok kötelessége, amikor a lejtosaknában függő sín-
pályán történik a szállítás.

J. A kapcsolási távolságokat pontosan tartsd meg.
2. A szállításnál hibás függőké szülékeket és vonókötél

szorítót ne használj, hanem azt azonnal add javításba.
U Az egyik csatlós a szállításnál hibás vonókötélszoritót használt.

Az eleresztette a függesztőmflvet, amely visszaszaladt az aknába s a
csatlóst halálra zúzta.

3. A vonókötelet meg ne fogd, mert könnyelműséged
ujjaidba vagy kezedbe kerülhet.

4- Ha a váltón, vagy az Önműködő be- és kikapcsolt-
készüléken híba van, állítsd meg a szállítást s csak áznia?1

javítsd, vagy javíttasd meg.
5. A függesztőműre akasztott csillét ne húzd, hanem

told óvatosan. Ne lóbáld, mert ha lóbálod, biztosan leesik
s halálra zúz.
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6. Az aknából érkező üres csille leváltásánál az alvázat
pontosan állítsd helyére, hogy a csilleszekrény leváltása a
függesztőműről simán történjen, mert különben a csille-
szekrény az alvázat előrelöki, az kisiklik s társad vagy magad
lábát eltörheti.

7. Csillében csak rövid fákat adj le, mert a hosszabbak
az akna ácsolatába beakadhatnak. Hosszabb fát csak erre
a célra készült függcsztőkarokon szállíts, a fákat jól és úgy lán-
cold egymáshoz, hogy a függesztőkar a pálya tengely ében fusson.

Minden szállítás veszélyes művelet,
ha jól nem vigyázol, baleset történik

veled.

Szállítás siklók hajtásánál, ereszkék és lejtősaknák
mélyítésénél.
Siklók hajtása.

Siklók hajtásánál a csapat maga szállít, külön csatlós nincsen.
éppen ezért a csapat minden egyes tagjának fegyelmezettnek kell
lennie s szigorúan meg kell tartania a szállításra vonatkozó szabályokat
S azonkívül még a következőkre kell ügyelnie:

1. A csillét elszabadulás ellen a felső rakodón vándor-
sorompóval biztosítsd.

2. Olyan csillével ne szállíts, amelyiknek hibás az
akasztóhorga és láncszeme s ügyelj, hogy a kötélhorog és
annak zárókarikája is rendben legyen.

3. Alivei a siklómélyítésnél a sikló hossza folyton vál-
tozik, a siklókötél felesleges részen karikába szedve a csillére
szokták elhelyezni. Ezt a csillére rendesen s biztosan úgy helyezd
el, hogy az onnan le ne essen, mert ez a csillét kifordíthatja.

4. Üres csillét „macska" nélkül ne szállíts a kötéllel.
Ha pedig két csillét kell szállítanod, a második csillét a rendes
Összeköttetésen kívül még csatlólánccal is kapcsold az első
csilléhez, mert a szintes pályához készült csillekapcsoló ki-
kapcsolódhat s a csille leszalad.

5. A futófékkel kövesd mindig a sikló előrehajlását.
6. A vasutat jól rakd le és ne maradj el vele messzire

a munkahelytől.
H A rosszul lerakott vágány miatt szoktak a csillék kisiklani

t hogy ez meg ne történjék, azokat a munkások kísérik s e miatt történ-
nek a balesetek.
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7- A jelzőkészüléket, amint a sikló hossza a 20 métet
elérte, azonnal szereld fel s ezentúl csakis a megállapítom

jelzésekkel, a jelzőkészüléken jelezz. Megbeszélt jelzések félre-
értéseket okoznak s ezekből balesetek származnak.

S. Ne utazz és ne kisérd a csilléimért előbb-utóbb megjárt)*;
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9- Légcsöveket, kompresszorcsöveket, kábeleket úgy
helyezz el, hogy a csillék azokba bele ne akadjanak s járásodat
ne akadályozzák.

Ereszke és lejtösakna mélyítés.
1. A munkahelyen dolgozók védelmére kettős dorong-

gátat állíts s azt a munkahely előrehaladásával mindig vidd
előre. Egyszerű dorongsorompó
nem felel meg a célnak, mert
ezen a csille keresztülugorhat.

í{ Egy lejtösakna mélyítésénél
két egymásfölé helyezett ácsolat-
fából a vágányra sorompót állítottak.
A csille keresztülugrott rajta s a lent
dolgozók közül egyet halálra gázolt.

Jí A vájárok a munkahely
fölött, figyelmeztetés ellenére, csak
egyszeres doronggátat készítettek.
A íesiklott csille azt áttörte s a munkahelyen dolgozókat súlyosan
megsebesítette.

2. A csillét a doronggát mögött állva várd s a gátat a
vágánynál csak akkor nyisd ki, ha a csille közvetlenül oda-
érkezett.

$í A csillés a doronggátat előbb nyitotta ki, A csille a doronggát
elfftt ötven méterrel szabadult el s nemcsak őt magát, hanem a munka-
kelyen dolgosókat is elütötte.

3. Felfelé menő csilléről a macskát le ne felejtsd. Ahol
beépített csillefogökészülék van, azt tisztán tartsd, hogy ren-
desen működjön, mert különben a szállításnál sok bajt okoz.

lí A csülefogókészülék gödre tele volt vízzel s ezért a fogókarom
nem állt oly magasan, mint rendes állásban szokott. Az elszabadult
csille tengelyét ennélfogva nem tudta megfogni, keresztülszaladt rajta
s az egyik csillést agyonütötte.

4. A felső rakodón a sorompó mindig zárva legyen.
5. Ha két csillét kell szállítanod, a második csillét a ren-

des összeköttetésen kívül csatlólánccal is kapcsold az első
csilléhez, mert a szintes pályához készült csillefcapcsoló szét-
akadhat s a csille leszalad.

6. Víz kiszállítására fedett, vízszállító csillét használj.
J4 Gyakran megesik, hogy kisebb vízmennyiségnél még szivattyút

nem szerelnek f el s azt csillével szállítják ki. Közönséges, nem fedett csil-
Uiben a víz ide-oda lötyög, a csittét kisiklasztja, az ereszkét sárossá
és síkossá teszi s ez szülőoka lehet sok balesetnek.

9
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7. A vasutat jól rakd le.
H ^ rosszul lerakott vágány miatt a csille kisiklik s hogy ezt

megakadályozzák, azt a munkások kisérni szokták s e miatt sok baleset
történik.

S. A jelzőkészüléket, amint az ereszke, vagy lejtösakna
a 20 méter hosszat elérte, azonnal szereld fel és ezentúl csald
ezen s a megállapított jelzésekkel jelezz. Megbeszélt jelzései
félreértéseket okoznak s ebből súlyos balesetek származnak,

9. Ne utazz és ne kísérd a csillét, mert előbb-utóbb meg-
járod.

10. Ha már szállításra berendezett ereszkét vagy lejtős-
aknát mélyítenek tovább, az egyik mód az, hogy a mélyítt
alatti rész egyvágányú és a csilléket a munkahelyről az ercszK
régi, alsó rakodójára csatlókötéllel úgy vontatják, hogy a csal
lókütclet, hói a végtelenkötél lemenő, hol felmenő agár
csatolják. Ebben az esetben két helyen kell doronggáte
alkalmazni, mégpedig az ereszke régi rakodója alatt és
munkahely fölött. A csatlósnak arra kell ügyelnie, hog
mindkét doronggátat idejében nyissa és zárja. Ha dolgí
nem pontosan végzi, a maga és társai életét veszélyezteti.

A másik mód az, hogy a régi, alsó rakodó alatt külö
vitlával szállítanak. Ebben az esetben is két helyen kell dorong
gátat emelni, ügyet a vitla fölött, a másikat pedig a műnk:;
hely fölött.

11. Ritkábban előforduló eset, hogy a f Ősikló, vagy fí
ereszke alsó rakodója alatti teleprészt egy kisebb ereszkév«
fejtik le. Erre a kisebb mennyiségű szénre külön szállító be
rendezést nem érdemes csinálni, hanem az ereszkében
f ősikló vagy fŐereszke szállító berendezésével vendégkÖtéUel
szállítanak.

A fősikló vagy ereszke alsó rakodója alatt kettős dorong
gátat kell emelni s a csatlósnak ügyelnie kell, hogy ezt idej'.
ben nyissa és zárja.

Ha pedig ez a kisebb ereszke a f ősi ki ónak vagy főeres2>
kének nincsen közvetlen folytatásában, hanem annak iránya/
megtörve esik, a csatlósnak ügyelnie keli, hogy a csille kapcso-
lásánál mindig a vendégkötél külső oldalún álljon, mert s-
szomorú tapasztalat azt mutatja, hogy a belső oldalon a kot <
előbb-utóbb az ács ólaihoz vagy középtámfához szorítja.

12. E.égcsííveket, kompresszorcsövcket, kábeleket u;
helyezz el, hogy a csillék azokba bele ne akadjanak s járásod
ne akadályozzák.



Szállítás rázócsúzdán és szállítószalagon.
J. Egy munkahely vájárjai fejtést cseréltek s mivel a csúzda-

vdgat szűk és kényelmetlen volt a szerszámokat vinni, betették azokat
&z üres csúzdába, A csillés éppen akkor érkezett az üres csillével a csúzda
dld^ mikor a szerszámok a csüzdán lesiklottak. Egyik fúró a csúzda
végéről lerepülve a csillés mellkasába fúrődott.

Tanulság: Az üres csúzdán szerszámokat ne szállíts,
mert a kiröppenő szerszámok valakit megsérthetnek.

Jt 2- A nedves, apró szenet a csúzda lassan továbbította s az a
csúzda mélyebb fekvésű részén kihullott. A csillés kapával beállt a rázó-
csitzdába, hogy a szenet továbbítsa. A csúzda rántásaitól egyensúlyát
vesztve előrebukott, s arcát a csúzda szélébe vágva , súlyosan megsérült.

Tanulság: Abból a célból, hogy a készletet továbbítsd,
mozgó csúzdáru ne lépj. Ha a fejtmcnyt haladásában segí-
tened kellt azt a csüzdától kellő távolságban állva végezd.

ít 3- Az egyik vájár s hogy a gumiszáttitószalagról lehullott szene$ a
szalagra lapátolja, át akart a szalag másik oldalára menni s arra rálépett.
Egyensúlyt vesztve hanyattvágódott s agyrázkódást szenvedett.

Tan u l ság : Mozgó szállítószalagon és csüzdán ne lépj át,
hanem, ka azt keresztezned kell, állítsd meg, vagy kerüld meg.

4> A rázócsúzda
motorjánál a kajtórúd alatt
a lepergett szén felgyülem-
lett s a csúzda járását nehe~_
tótette, A vájár a motor
járása közben a szenet igye-
kezett eltakarítani s mivel
a hajtőrúdhoz lapátja több-
ször odaütödö'tt) azt gon-
dolta, hogy óvatosan oda-
nyúlva a szenet kényel-
mesebben eltávolíthatja. A,
szén elkaparása közben a
ISkőrúd jobbkeze' fejét elkapta s alkarját csuklója 'felett eltörte.

Tanulság: Csúzda alatt, különösen annak motorja és
görg&i közelében takarítási és egyéb munkát ne végezz, míg
a csúzda mozog.

Szállítás vakaknán (döntő- és fékcsaknán).
A döntőaknának az a célja, hogy azon egy felsőbb vágatból

a szállitószintre döntsék a terményt és fát szállítsanak fel a felsőbb
munkahelyekre.

• A fékesaknán ugyanez géperővel (fékművel) történik,. ;
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A dontSaknánál:
1. Ügyelj, hogy azon a felső, elzáró ajtó, vagy sorompó

mindig zárva legyen. A zárás annak a kötelessége, aki a csillé-
ből a döntést végezte.

H! A dontSaknába szállító csapattól az alsóbbszinti munkahely
egyik vájárja fűrészt akart kölcsönözni s felment a döntőakna fölött
levő munkahelyre. Visszamenet eltévesztette az utat, A döntöakna
sorompója nyitva volt-> a 18 méter mély aknába zuhant s gerince eltört,

2. Ügyelj, hogy csilledöntéskor a döntőakna szájánál
a sorompó fent legyen, hogy a csille be ne forduljon az aknába
s magával ne rántson.

H A döntőakna szájánál a sorompó el volt törve s azt újjal
nem cserélték ki. Döntésnél a csille azon átugrott, az aknába esett s
a csillést magával rántotta. Nyakcsigolyáját törte.

3. Fa felhúzásnál a kötelet a fának a végére hurkold
és a fát úgy faragd be, hogy az a kötélhurokból ki ne csússzon.

Jt A kötelet a fa felső harmadában hurkolták a fára, amely
felhúzás közben az aknában megakadt. Az alsó csatlós f elfelé világított,
hogy lássa a fa hol akadt meg. A fa a rángatásra a kötél hurkából
kicsúszott s az alsó csatlóst agyonütötte.

4. Ügyelj, hogy a fa felhúzásnál is fent legyen a döntő-
sorompó, mert megtörténhetik, hogy felhúzás közben becsú-
szol az aknába.

5. A döntőakna alsó rakodóján az elzáródeszkák helyükön
legyenek. Döntéskor ne tartózkodj a közelben, mert a kiguruló,
nagyobb széndarabok megüthetnek.

6. Kisebb döntőaknáknál szócső, vagy jelzőberendezés
rendszerint nincs, hanem a jelzés kiáltással történik. Ilyenkor
ne hajolj az aknába, mert megtörténhet, hogy egy leeső tárgy
vagy széndarab megüt, súlyosan megsebez, esetleg halálrazúz.

A f ékesaknánál:
1. Ügyelj, hogy az aknaajtó úgy a felső, mint az alsó rakodón

állandóan zárva legyen. Az ajtónak csak a csille be- és ki-
tolásánál szabad nyitva lennie.

2. Csak akkor szállíts, ha a fékmű rendben van.
Jí A fékaknán ácsolatfát szállítottak a zakó rakodóról a felsőre,

A meddővel telt másik kas volt az ellensúly, amelyet az alsó rakodó
felett egy méterrel állni hagytak^ hogy a hosszú) 2—4 méteres bánya*
fával megrakott csille a felső rakodó alatt ugyancsak egy méterre álljon
meg s így a kasból, az abban függőlegesen álló bányafát könnyebbet?
kiszedhessék. A fékmű nem zárt jól s hogy a meddővel telt csille az
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alsó rakodó felett egy méterre megátthasson, áfával telt csille kasát fackkel
feszitették neki az akna egyik ácsolatkeretének. A fa kirakásnál a
csatlós az egyik lábával a kason, másikkal pedig egy ácsolatkeret közép-
támfáján állva s térdével a vezetékléchez támaszkodva adta ki a f át a
rakodóra. Egyszeresük afaék kicsúszott) a kas emelkedni kezdett s a fát
adogató csatlós jobblába a kas és ás aknaácsolat közé került és eltört,

3. A fékesaknák nincsenek személyszállításra berendezve,
ezért azon sohase járj. Ezeknél a kötél könnyen elszakadhat,
a fedél nélküli kasban valami rád eshet, vagy a fékes a kassal
úgy zökkenthet a talphoz, hogy ennek következtében könnyen
belső sérüléseket szenvedhetsz.

4. Fát vagy egyéb anyagot úgy helyezz el és köss meg
a kasban, hogy az el ne mozdulhasson s az akna ácsolatába
bele ne akadhasson. Ügyelj, hogy a csille a kasban a csille-
fogó-karommal rögzítve legyen.

5. A fékcs csak akkor indulhat, ha az alsó csatlóstól
jelzést kapott.

Jt A fékes azt kitté, hogy a felső csatlós már betolta a csillét s
azért nem várta meg., míg az alsó csatlóstól jelzést kapt hanem kinyitotta
a féket. Az alsó csatlós csilléjét éppen a kasba tolta be. A meginduló
kasból a félig betolt csille visszaesett a csillésre^ aki súlyosan megsérült.

6. Ha a fékesakna szállításnál valami akadály van, az
alsó csatlós ne lépjen be az aknába és ne lessen fel, hanem
szócső útján érintkezzen a felső csatlóssal.

7. A szállítóosztályon keresztül ne járj, hanem használd
az akna melletti kerülő-vágatot.

8. Csak a jelzőkészüléken adj
jelt a szabályszerű jelzésekkel. Egy-
másközt megbeszélt, külön jelzése-
ket ne használj, mert ez balesetre
vezet. Csatlós társaddal ne kiáltás-
sal, hanem a szócsövön érintkezz.

Jf A csatlós nem használta a szó-
csővet. Kinyitotta az aknaajtót., behajolt
az aknába s lekiáltott társának az alsóbb
szintre. A lefeléjövő kas, lefejezte.

9. A szállításba idegen sze-
mélyeket ne engedj beleavatkozni.
Ha valami ok miatt el kell távoz-
nod az aknától, mással ne helyettesítsd magad, addig
inkább szüneteljen a szállítás.

Jt A fékesakna alsó csatlósa vizet ment inni s megbízta az éppen
ott tartózkodó egyik csillést, hogy őt helyettesítse. A csillés betolta a*
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alsó kasba a csilléi., de azt nem rögzítette és f elkiáltott a f ékesnek-, hogy
mehet. Mikor a kas éppen megindult, utánakapott a csillének., hogy azt
rögzítse. A kas jobhkarjánál fogva felkapta és az aknaácsolatokhoz
szorította.

10. Gyakran meg szokott történni, hogy a kas nyomás
miatt az aknában megakad. Ezt ne igyekezz sebesebb jára-
tással megszüntetni, hanem jelentsd a felvigyázónak, hogy
az akadályt az aknaácsok rendbehozzák.

£4 A kas megszorult s a csatlós a járőosstályból kibontotta a
deszkázatot, hogy az ácsolat faragásával tegye a kas alatt szabaddá
az utat. Faragás közben 'behajolt az aknábas a kas hirtelen megindult
s a csatlóst odaszoritotta.

Aknacsatlósok kötelessége.
Az aknarakodóknál és aknatoroknál beosztott aknacsatlósok

kötelessége az aknaszálíítás rendjére felügyelni és a szállítást a szabá-
lyoknak megfelelően irányítani, A csatlósok a követitŐk a gépész
és a bánya között s a könnyűnek látszó munka mellett is az ő beosztá-
suk igen nehéz és felelősségteljes. Minden hibás jelzés5 rendellenesség
és csekélynek látszó kötelességmulasztás is emberek életébe kerülhet,
ezért az aknacsatlósnak erre mindig gondolnia kell.

At aknabalesetek többnyire halálosak s nem múlik el esztendő,
hogy különböző okból 3—4 ilyen baleset elő ne fordulna.

Ha aknacsatlós vagy, az alábbi szabályokat tartsd meg :
1. Helyedet bejelentés nélkül el nem hagyhatod.
$~ Egy légaknánál a csatlós elhagyta helyét. Egy lakatos sürgősen

be akart menni javítások miatt a bányába. Nem győzte a csatlóst várni,,
jelzett a gépésznek a nélkül, hogy az alsó csatlósnak előbb jelt adott
volna. Az alsóbb szinten éppen egy csillét toltak be a Hasba. A megindult
szállítás a csillét betoló munkás halálát okozta.

2. Csak a megállapított és az aknánál kifüggesztett
jelzéseket használd. Jelzési kötelességedet senkire másr»
át nem ruházhatod.

3. Ügyelj, hogy a jelzőkészülékek) szócsövek és telefonok
használható állapotban legyenek s ha azok nincsenek rendben,
azonnal javíttasd meg.

4. Minden kapott jelzést ismételned kell. A külszíni
csatlós először visszaadja az alulról kapott jelt s csak azután
továbbítja a gépésznek. Ha a külszíni csatlós akar indulni,
akkor előbb a földalatti csatlósnak jelez s csak az attól kapott
jelzés után adhat a gépésznek jelt az indulásra.
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Különleges munkáknál (aknajavííás, Jkasvizsgálás, kötel-

esére stb.) az előre megállapított jelzési módokat szigorúan
tartsd meg.

5. Sxeméíy-vagy anyagszállításnál addig ne adj jelt az indu-
lásra, míg a kasba a beszállás vagy a berakodás meg nem történt.

Korán vagy helytelenül adott jel a legnagyobb balesetnek
lehet az okozója.

6. Ügy a személy-, mint az anyagszállítás menetét éberen
figyeld s minden rendellenességnél „állj" jelzéssel azonnal
állítsd meg a szállítást.

7. A kasszékct idejében zárd vagy nyisd. Ha elkésel
a kinyitással „laza kötél" keletkezik. Ilyenkor előbb adj jelzést
a gépésznek a „laza kötél" felgomb oly ítás ára s csak azután
nyisd M a kasszéket.

8. „Csapópad"-nál a kasokat úgy állíttasd be, hogy a
ki- és beszállás kényelmes és veszélytelen legyen.

9. Ne felejtsd el, hogy az aknaajtónak és a kasajtónak
a zárása és nyitása, valamint aknansélyítésnél a torok-záró-
ajtó (lappancs) zárása és nyitása is egyedül a te kötelességed.

10. Ügyelj a szállítási rendre s annak megtartására
mindenkit kényszeres. Ne tűrd, hogy az emberek az aknába
kukucskáljanak, a függő kason vagy a zsompon át, az egyes
aknaosztályokon keresztül járjanak s eítől magad is tartózkodj.

Jt Évenként több halálos baleset történik azáltal, hogy az alsó
aknacsatlós bemegy a szállítóosztályba s felfelé kukucskálva várja a
leérkező kast, vct^y az aknaosztályon s nem a megkerülő vágaton megy
keresztül az akna másik oldalára.

rí- Személyszállításnál a kasba egyszerre csak az engedé-
lyezett számú embert bocsásd be. Jelzés után abba embereket
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be ne eressz. Míg a kas meg nem áll, abból senkit se enged)
kiszállni.

12. Kasajtó bezárása és kasfedél leeresztése nélkiU
személyeket ne szállíts.

13. Ügyelj, hogy a kasban csak kisebb kézi szerszámokat
vigyenek magukkal a bányászok.

J{ Az egyik csapat szerszámosládáját szállította az alsóbb
szintre. A láda alig egy centiméterrel volt hosszabb) mint a kas feneke
s a kas lefeléhaladásánál e miatt felbillenve a kasban lévő emberekkel
együtt áss aknába esett. Két vájár meghalt.

J( Az egyik lakatos tilalomellenesen a kasból kinyúló hosszabb
csövet vitt magával, amely beleütközött az akna keresztgerendájába
Az ütddés ereje a lakatost a kasból az aknába dobta.

Jt A vájárok a felfelé menff kason géptengelyt szállítottak. Azt
a kas oldalához úgy támasztották, hogy abból kiállt. Az megakadt a

vezetőieden s az ütödés ereje kivetett a kasból
az aknába egy vájárt, aki szörnyethalt.

14. Anyagszállításnál ügyelj, hogy a
csilléket a kasban a csillefogó jól fogja t
hosszabb tárgyak, fák, légcsövek sili.
úgy legyenek Összekötve és behelyezve,
hogy az aknaácsolatba be ne akadhassa-
nak s a kasból ki ne essenek.

]üt A lemenő kasba lazán elhelyezett
légcsövek közül egy abból kiesett s az akna-
gerendán felakadt. A légcső a felfelémenő kas-
ban megakadt c's egy vájárt fején találva kopó
nyáját bezúzta.

I5- Egy kasban csillével együtt sze
mélyt ne engedj szállítani.

ló. Ha az egyik kasban személy
szállítás van, ügyelj, hogy a másik kas
bán anyagot ne szállítsanak.

Balesetek függőleges akna szállítógépénél.
£zek a balesetek túlemelésnél, kötélfeltételnél, kötélvizs

gálatnál, kötélkenésnél, jelzésnél, a görgönyének a kenésénél,
a kas fogókészülékének vizsgálásánál, laza kötélnél s a gép
hirtelen indításánál és megállításánál fordulnak elő.

ít x. Az akna száttitókosarán hat vájár szállt be a bányába.
A szállítás alatt a gépházban 8—w munkás tartózkodott. Ezek olya-1-
lármát csaptak^ hogy a gépész nem hallotta a jelzőcsengő hangját $ a
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SjsdHitókast a megengedettnél másfél méterrel túlemelte, illetőleg a másikat
az akna zsompjára ejtette s a vájárok belsőleg súlyosan megsérültek.

Tanulság: Ne tartózkodj tilalomellenesen a gépházban
s ne zavard a gépészt.

Szállításnál figyelj a jelzőcsengőre s idejében állítsd
meg a gépet.

Jí 2. Az aknaszállitógép új kötelének feltételénél, mikor a drőt-
kStél a laza dobra már fel volt gombolyitva, a kötél végét a görgönyétffl
az aknatoronyban a feltámasztott ssállitókashoz akarták kenderkötéllel
lehúzni. A kenderkötél nem volt jól megerősítve) kioldozott., a görgonye
és aknaház közötti kőtélrész a földre zuhant s a régi kőtelet gombolyitó
munkásokat fejükön és vállukon súlyosan megsebesítette,

Tanulság: Kötélcserénél vigyázz, hogy a kötélnek a
gÖrgönyére húzásánál s a gÖrgt'myéröl való levételénél a
húzókötéljói legyen megerősítve.

Jf 3. Az aknaszáttitőgép kötelének hetenkénti vizsgálatát úgy
végezték, hogy az akna szállítóosztályát az aknatoroknál lepadolták
S a gépész azon dlha vizsgálta a felfelé jövő kötelet. A kötélnek nagyobb
játéka volt s ezért a kötél mellett a padozat között mintegy 15 centimé-
teres nyílást hagytak. Mikor a gépész a kötelet vizsgáltat megfeledkezett
a nyílásról s féllába becsúszott a résbe. Szárkapocstörést szenvedett,

Tanulság: Kötélvizsgálatnál a padozatot ügy készítsd,
hogy azon hézag ne legyen s lábad ott be ne csúszhasson,

J( 4. Kötélkenésnél a felső kötelet az egyik gépész a dobra fel~
csavarásakor kente s mivel a kötél magasan futott, létrára állt, A létra
vasalt aha vége nem volt ronggyal bekötve és szilárdan kitámasztva,
í így a létra megcsúszott, a gépész a szállítódobra esett. A kötél a dob-
hoz csavarta, mellkasa betört s belsőleg elvérzett.

Tanulság: Kötélkenésnél a kenést agörgmtyéíől, ille-
tőleg a száltitódobtól iávolesö helyen végezd s akkor is a
kötél azon a részén, amely a szállítódobról és görgönyéröl lefut.

Jí 5. A gépész f iát, aki ebédet vitt neki, f elküldte az aknatoronyba
a görgonye csapágyát megolajozni. Közben jelzést kapott a szállításra.
Abban a hitben, hogy fia a rábízott kenést elvégezte s már lejött az akna-
toronyból, megindította a gépet. A görgonye küllője az olajzást végző
jfnlf halálra zúzta.

Tanulság: A géprészek gondozását idegenre ne bízd
t ezt a munkát magad is csak ét gép álló helyzetében végezd*

K 6. Két aknaács az akna száUítóosztályának javításán dol-
gozott. Dolguk -végeztével kiáltással jelt adtak a csatlósnak, hogy a
tzállítókast, mely a zsompon volt, lassan húzássá a padozat alá, amelyen
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dolgoztak s mikor a kas majd odaér, állj jelt adnak, A csatlós a lassan fel
jel helyett a rendes személyszállítás jelét adta, A személyszállítási sebesség-

gel jövő kast a két aknaácsnak nem volt
ideje megállítani., az felborította a hidlást
s a két vájár az aknába esve szörnyethalt.

Tanulság: Különleges mun-
kánál a gépésszel és csatlóssal be-
széld meg a munkamenethez szjik-
Si'ges különleges jelzésüket s ahhoz
pontosan alkalmazkodj.

H 7' A kas főzőkészülékének heti
vizsgálatánál^ az ejtó'próbdndl az aknato-
rok fölé károm gerendát helyeztek el szo-
kás szerint) hogy a kötelékétől megszaba-
dított kas azon fennakadjon^ ha a fogóké"
szülék nem fogna. Amikor az ejtöpróbával

készen voltak s a kast a kötélre f elfüggesztették, a gerendák fölött f étiekkel
mintegy félméternyi magasan álló kas alóla segédkező munkás nem várva
meg társ átt a gerendákat egyedül ig yekezett ki húzni.A gerenda nekézés síkos
volt* visszacsúszott az aknába, a munkást az akna felé rántotta és hogy az
aknába nem esett, azért történt) mert a gerendák fölölt függ8 kas feneke
visszatartotta, amelynek arccal esett neki. így csak orrcsoniy'a tört el,

Tanulság: A kaspróbánál az akna száján a geren-
dákat tobbedmogaddcil) óvatosan helyezd és távolítsa e/, hogy
azok az aknába be ne csússzanak s magukkal ne rántsanak

5t 8. A gépész a szállítógépen a túlemelést megakadályozó féket>
annak valami hibája miatt kikapcsolta és az egyik menetnél a feljövő
kast túlemelte. A túlemelésnél a zsompra ülS kas kötelénél a dobon több
lássa hurok képződött, amelyet a gépész egy lefelé való menettel nem ren-
dezett el a dobon, A kasba négy munkás beszállt s amint az akna zsomp-
jához 20 méterre közeledtek^ a laza kötélcsavarulatok feloldódtak s
a kas a kötélen szabadon esve a zsomp fenekére vágódott s a négy munkás
közül károm részleges munkaképességgel járó belső sérülést szenvedett.

Tanulság : Csak a szállítódobon rendesenfekvő kötéllel
szállíts és ha laza hurkok ke lelkesnek a dobon, azt szállítás
előtt üres járattal rendezd elt

!Üt p. A gépész minden átmenet nélkül egy erőteljes rántással hirtelen
inditotta meg a szállítógépet s úgy a felső, mint az alsó kosárban íévfí
munkások közül többen megsérültek részben azért, hogy nekivdgódtak
kas oldalának, részben pedig, mert a náluk lévő fejszék megsértették

Tanulság: A szállítógépet lassan indítsd s ha a
utazol, jól fogóz/toJj meg és merev lábakkal ne támaszkodj
neki a kas oldalának.
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Balesetek függőleges aknamélyítésnél.

Az aknamélyítésj ahol még nincsen végleges szállító berendezés,
léptennyomon különleges feladatok és nehézségek állhatnak elő,
amelyeket előre megfontolt terv szerint kell megoldani és leküzdeni,
a bányász részéről még a többi bányászati munkánál is éberebb
figyelmet és óvatosságot követel. A tapasztalat azt mutatja, hogy az
ítt előforduló balesetek 90 százaléka elkerülhető lett volna, ha az akna-
mélyítést végzők megtartották volna az aránylag kevés és jól észbe
véshető szabályt., amelyet saját biztonságuk érdekében tudniuk és
alkalma/iiiok kellett volna. Ez annál szomorúbb, mert az akna mélyí-
tésnél mindenütt tapasztalt és kipróbált vájárokat, csilléseket és csat-
lósokat igyekeznek alkalmazni.

Ha ilyen munkánál vagy alkalmazva, ne kicsinyeld le a fenyegető
veszélyt s magad is pontosan tartsd meg a szabályokat s ha azt látod,
hogy valamelyik társad könnyelműbb, azt is szorítsd a szabályok és a
helyesen megállapított munkarend megtartására.

1. Sohase töltsd meg a szállítóbödönt tetézve. A bődön
megtöltésénél a termény és a bődön pereme között egy arasznyi
üres hely maradjon. A szállítóbödőnt a kívülről rátapadt
sártól vagy törmeléktől felhúzás vagy leeresztés eífítt tisztítsd
meg és szállítás közben ne állj a zsompon lévő padozatnyílás
alatt.

Jí Aknamélyítésnél a bödönt meddővel tetézve töltötték meg.
Felhúzás közben, mikor a bődön a második védőpadozat ajtaján haladt
dt» arról egy nagyobb darab k& visszahullott s a zsompon lévő, a padozat-
nyilas alatt álló egyik vájár fejét bezúzta.

J{ A szállítőbodönt kívülről a rátapadt sártól nem tisztították
meg s a bődön fenekére a sárral együtt egy jókora darab kő is ragadt.
A bődön a felső zsomppadozat résén való áthaladáskor a padozathoz
ütődött. A bődön f énekéhez tapadt kS levált s a bődön felfelé haladását
a zsomp alsó padozatának nyílásán át figyelő segédvájár fejére esett
s agyonütötte.

2. Mikor az aknazsoinpon dolgozol, úgy a zsomp fölött
a felső padozaton levő, mint a külszínen az akna száját fedő
lappancsnak (fedő-ajtónak) betéve kell lennie. A zsomp
padozatának ajtaját a bődön felhúzása előtt nyitnod, a bődön
áthaladása után zárnod kell. Az aknaszájat fedő ajtókat
csak a bődön felérkezésekor szabad nyitnod, máskor betéve
kell tartanod. Az ajtók nyitásakor és zárásakor mindig a
Zsomppadozat alatt tartózkodj. Az ajtók kisúlyozott kötélve-
zetéken működjenek s ha azok vezetéke bármi okból elrom-
lik, azt azonnal csináld meg.
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S Az aknamélyítésnél a kézi szállító viíla kezeléséhez beosztott
napszámos, mikor a szállítási jelzést hallotta, az aknából a villához
sietett s mivel az akna fedőlapja nem volt betéve., a sötétben a 20 méter
mély aknába suhant.

Jt Az aknamélyitö vájárok a bÖdőn megtöltése után jelzést adtak
annak f elhúzására. A külszíni csatlós az aknaajtót f elnyitotta, de ugyan-
ekkor lámpáját az aknába ejtette^ mely az aknazsomp alsó padozatának

nyílásánál tartózkodó egyik vájár vállát
érte s kulcscsontját eltörte.

3. A bödönben szállított, hosz-
szabb szerszámokat, gerendákat, tar-
tókat, deszkákat és egyéb építési
anyagokat a bödönben úgy kell elhe-
lyezned és a kötélhez csatolnod,
hogy azok a bödönbol ki ne for-
dulhassanak és a padozat-ajtókban
és aknakötő-gerendákban meg ne
akadhassanak.

y.A vájárok a szdllitób&dönben három
méteres fúrószárakat szállítottak ki. Nem
kötötték össze azokat s a kötélhez sem
erősítették. A bődön felhúzása közben az

egyik, a: bödönböl kiálló fúrószár beleakadt a vezetölécbe, a bődön
oldaltfordult) a fúrók a zsomppadozat nyitva hagyott ajtaján a
zsompra estek s az egyik vájár f első testét egy fúrószár keresztüldöfte,

4. Csak ki nem kapcsolható vezetöszánkóval és fogó-
készülékkel ellátott és személyszállításra engedélyezett bödön-
ben szállj kí és be az aknába és csak annyidmagaddal, ahám
személynek meg van engedve. A be- és kiszállásnál a bődön
fenekén állj s ne kapaszkodj annak oldalára, ne állj, ülj, vag\
guggol) annak peremére.

tí Egy aknamélyítésnél olyan vezetSszánkót használtak, melyei
a bődön minden kiürítésénél le kellett kapcsolni s a kőtélen feljebb csúsz-
tatni. A kiürítés után az egyik felvigyázó szállt le a bödönnel. A csatlós
a vezetőszánkót elfelejtette a bődőnre leereszteni és rákapcsolni s az
az aknatoronyban függve maradt. Mikor a bődön már megközelített.
az aknazsompot, a kötél lengő mozgásától a felfüggesztett szánkó ki
szabadult, a kötélen nagy sebességgel lesiklott, a bödönt a kötélre
leszakította s ugyanakkor a bödönben álló felvigyázót fejen találva
halálra sújtotta.

$t Egy vájár szabálytalanul felguggolt a meddővel megtöltött
szállítóbödön szélére s a vezetékbe kapaszkodva akarta magát felvon-
tatni. Menet közben a bődön a vezeték egyik, nem tökéletes ősszeillesz-



íésénél áthaladva lökést kapott. A félkézzel fogózkodó vájár a sáros
^Ödönről lecsúszott s a zsomppadozatra esve halálra zúzta magát.
\ 5. A felérkezett szállítóbödön után az aknai a p pancsol
zárnod kell s a bödönt csak akkor szabad a kötélről lekap-
csolnod, ha az biztosan nyugszik a kiürítőkocsin.

]4 A csatlós a felérkezett szállítóbödönt sietségében nem helyezte
rá pontosan és nem csatolta lánccal a kiüritökocsi állványára. Amikor
a kocsit a csillések kihúzták) a bődön a benne lévő híg iszap mozgásától
lendületbe jött, levágódott a billenő kocsiról s az egyik csillésre esve
annak balcombját és alsó lábszárát eltörte.

6. A kiüritökocsit csak akkor húzd ki a bődön alól s az
afcnalappancsot csak akkor nyisd ki, ha a bödönt a kötélre
és függesztöszerkezetre tartalékláncaival is felkapcsoltad.
Miután ezeket mind elvégezted, adhatod meg a jelzést a
szállításra.

tí A csatlós miután a tartalékláncok Össze voltak sodródva,
azokat nem bontotta &, hanem Ssszesodrott állapotban akasztotta
horgaival a bödönre s a felfüggesztőkengyel biztonsági záróhüvelyét
nem zárta le jól. A biztonságikengyel a kiüritökocsi kihúzásánál oldalra
fordult és kinyílott- A bődön ugyanis a megrövidült, összesodort láncokon
fügött a függesztökengyel helyett. A csatlós erre nem ügyelt, hanem
kinyitotta az ajtókat s magadta a szállítási jelt. A bődön a lappancson
való keresztülhaladás után oldalra fordult, felütödött s az összecsavart
tartalékláncok horgaiból kikapcsolódva az aknában levő védőpadozatra
xuhant. Miután a védőpadozat ajtaja szabályszerűen zárva volt,
baleset szerencsére nem tőrtént,

7. Csak a megállapított jelzéseket használd. Ha szócső
és telefon van az akna zsompja és az akna szája közt, azt
használd fel az üzenetváltásra és ne kiabálj le az aknába,
vagy fel az aknából.

3 Az aknacsatlós a zsompon levőktől meg akarta tudni, hogy
mi az oka a késedelmes anyagszállításnak. A beszélgetésre nem használta
* szócsövet, hanem felnyitotta az akna-ajtókat s a kinyitott akna-ajtó
felhúzó kötelébe fogózva kiáltott le. Kelleténél jobban előre dőlt, a kötél
Üsté súlyától megmozdult s a mögötte bezáruló ajtók előtt az aknába esett,

8. A szállításra szolgáló kötelet, bödönt, bödönfüggesz-
tést s általában a szállításra szolgáló szerkezeteket az előirt
Időközökben tüzetesen vizsgáld meg s ha valami hibát észlelsz,
Azonnal javítsd meg, vagy jelentsd, hogy megjavítsák.

Üt A szállításnál a vezettiszánkó szorult S a fogókészülék-rugót
OK egyik vizsgálat után erősebben húzták meg úgy, hogy a fogókészülék
karma a vezetőlécbe helyenként bevágódott. A csatlós a vezetőléc zörgésé-
Ml ezt észrevette, azonban abban a hiszemben, hogy a szánkó és a



fogókéssülék pár menet után meg fog járódni> észlelését nem jelentette
a felvigyázónak. A szálUtóbödön egyik felhúzásánál a fogőkészülék
a vezetőiedé akadt, a kötél a nagy erőfeszítéstől elszakadt s hogy baj
nem történt, csak annak volt köszönhető, hogy a zsomp felső padozata
fölött néhány méterre történt a kötélszakadás.

Óvjad a lábad,
mert kenyér után azzal jársz.

Vigyázz a kezedre,
mert kenyeredet azzal keresed.

Féltsd a szemed! mert kezed, lábad
kenyér után az vezeti.

XVIII. Fejezet,
Bálesetek földalatti gép- és szivattyúkamrákban.

A földalatti gép- és szivattyúkaraarákban a gépek ellátása és
felügyelete azért veszélyesebb, mert a gépterek itt szűkebbek, ala-
csonyabbak s a világítás a földalatti világítás természeténél fogva
gyérebb, mint a külszíni gépházakban. Befolyással van még a balesetek
számára az is, hogy a külszíni, nagyobb gépek kiszolgálását vizsgázott
gépkezelők végzik, a bányabeli gépkamrában a gépek kezelését nem
vizsgázott gépészek, hanem az üzemnél kitamtott motor-, gép- és
szivattyúkezelők teljesítik. A balesetek elkerülésére általánosságban
ugyanazokat a szabályokat kell itt is megtartanod, mint a külszíni
gépházakban. Vagyis :

t. Ne menj olyan gép vagy szivattyúkamrába, hol nincs
keresni valód. Ne menj oda melegedni s a gépkezelővel beszél-
getni.

£t Egy szivatiyúkezelő szállítás alatt bement az ereszke szállító-
gépházba a gépésszel beszélgetni. Arról kérdezte a gépészt, hogy nem
szokott-e melegedni a csapágya. Eközben benyúlt az egyik csapágyhoz
s nem ismerőén a gép szerkezetét, az egyik fogaskerék jobbkezéí
elkapta és kezefejét összeroncsolta,

z, A mozgó gépen javítást, kenést és tisztítást ne végezz.
A gépet elkerítő korlátokat, védőberendezéseket ne távoíítsd
el s ha azokat mégis valami okból eltávolítottad, addig ne
indítsd meg a gépet, míg azokkal újból fel nem szerelted.

. J3t Az eressike szállítógépnél olyan szűk volt a gépkamra a gép
belső oldalán^ hogy a fogaskerekek oldala feWl nem lehetett külön védő"
korlátot felállítani, hanem a gépnek ehhez az oldalához vezető utat
zárták el egy nyitható lécajtóval, amelyre rá volt frw, hogy a gép járása.



•alatt kinyitni nem szabad, A gépkezelő szállítási szünetben elmerülve
űtoosotí és a sürgető jelzésre megindította .a gépet. Mikor a gépet meg-
indította, a fogaskerekek zörgéséből észrevette, hogy a fogaskerekeket
nem kente meg. Nem állította meg a gépet, hanem hirtelen odaszaladt
a fogaskerekekhez s a zsirozófával akarta megkenni. Ugrás közben
elcsúszott? esés közben kinyújtott jobbkarját elkapta a befeléfutó kötél
is azt a kerékbe szorítva t8b8l leszakította.

!)3t Egy vajat oldalában, elkerített helyen} az elektromotorral
tstijjal.hajtott ventilátor köpenyének ajtaját a mótorkezelő felnyitotta,
hogy megnézze, miért zörog? Vizsgálódás közben benyúlt kezével az
ajtón, melytől a lapátok kissé távolabb futottak. Egy meglazult lapát, mely
a eörgétt okozta és súrolta a köpenyt, készét elkapta s négy ujját leszakí-
totta. :

St Bg^s o síneken hordozható s a fúrók hajtására szolgáló lég-
süritögép a vágat oldalában volt elhelyezve léckalitkában. Egy csille
véletlenül nekiment a léckerítésnek s azt betörte úgy, hogy a lécek a lég'
sűrítögép testét érintették. A vájár vendbe akarván hozni a lécelést, a
gép megállítása nélkül, annak ajtaját kinyitotta s úgy próbálta a UtÓrt
lécdarabokat kezével helyükre kinyomni. E közben véletlenül a lendítő"
kerékhez ért> mely kezét a kitámasztó léchez fogta s eltörte.

3. Csatornák, gödrök, zsompok nyílásait ne hagyd nyitva
és ha valami ok miatt azok fedeleit el kell távolítassod, azokat
a munka befejezése után azonnal tedd vissza helyükre.

Jjf A szivattyúkezeW a szivattyúkamara hátulsó részén a szívó~
cső aknáját fedő fedelet felnyitotta azért, hogy a vízállást nézze, mert
a vízállást mutató úszók zsinórja el volt szakadva. A fedelet nem tette
helyéres hogy időnként nézhesse a víz állását. Áss olajat hordó fiú nem
vette észre, hogy a csőakna fedele nincs rátéve, a félretett fedélben meg-
botlott s belezuhant a csöaknába.

4. Az elektromos gépknél szigorúan tartsd meg az azok
kezelésére vonatkozó szabályokat s vigyázz, hogy a földelések
rendben legyenek. Olvadó biztosítékok helyett drótot be ne
tégy s általában a gép kezelésén és gondozásán kívül semmit
ne tégy, hanem hívd a szerelőt.

Jt Az elektromos vitla megállt, mert az egyik lemezes olvadó
biztosítéka kiégett. A kezelő a szállítás miatt nem akarta a gépet ott-
hagyni s a szerélő keresésére menni, hanem egy drótot akart betenni a
biztosíték helyébe, A vezeték szakaszkapcsolóját nem kapcsolta ki s
amikor a biztosítékot rögzítő csavarhoz egy fogóval hozzányúlt, az 550
Voltos áram halálra sújtotta,

5. Végtelenkötéllel szállító gépnél a kötélvizsgálatot csak
a kötélkorongról kifutó vagy a fenntartókorongtól elfutó ágon
végezd.
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Jjf Egy végtelenkötéllel szállító gép drótkötelét a lakatos a rakodón,

a gépkamara előtti bakra f elszerelt kötélkorongnál nem a korongról lefutó,,
hanem a felfutó kötélágon végezte s e közben a gyanúsabb helyeken kóc~
cal tÖrülgette a kötelet. A kóc a kötélen összecsomósodott., azt hátrább
akarta húzni, a kóccsomó kezét előbbrevitte s a kötélkoronghoz szorítva
jobbnagyújját leszakította.

6. Szíjat a gép járása közben ne igazíts, ne gyantázz és
ne feszíts.

Jt Egy kisebb szivattyúnak a szíja féloldalra járt s a gépkezelő
ezt a szíj járása közben kalapácsának nyelével feszítette, hogy jobban
rájárjon a szíj tárcsára. A szíj szegecselése a kalapács nyelével együtt
jobbkarját elkapta, a szijtárcsa körül forgatta s eltörte.

7. Sikló- és ereszke szállítógépeknél az Önműködő biz-
tonsági súlyféket üzemközben ne támaszd ki.

"14" Egy ereszke szállításnál a gépkezelő a szállítógép Önzáró
súlyfékjét kényelemből kitámasztotta., hogy a hosszú ereszkén szállítás
alatt ne kelljen lábát mindig rajta tartania. Hirtelen állj jelzést adtak
le, mert a csatlós nem tudta az ereszke rakodóján a csillét a végtelen-
kőtélrffl lekapcsolni. A gépkezelő a gépet nem bírta hirtelen megállítani
s a csatlóst a rakodón tovább húzott, felágaskodott csille elgázolta.

8. Végtelenkötéllel szállító ereszkénél a vitla visszafutás
elleni záróékjét ki ne támaszd.

H Egy ereszke szállításnál a végtelenkötéllel szállító gép vissza-
futás elleni záróékjét a gépkezelő, mivel az kellemetlenül zorgött, kitá-
masztotta. Szállítás közben az áram hirtelen kimaradt a szakaszbiztosító
kivágása következtében. A szállítógépet az ereszkén visszainduló, tele
csillék visszarántották, az alsó rakodóra leszaladó, tele és üres csillék
elSl az egyik csatlós nem tudott idejekorán bemenekülni a búvólyukba
s a csillék elgázolták.

9. Ereszke szállítógépnél, ha a felső rakodót látod, ügyelj
a csatlós munkájára, hogy amikor a csille a rakodóra érkezik,
a géppel idejében megállhass. Ha pedig nem látod a rakodót,
ügyelj a csatlós jelzésére. Ha mélységmutatód nincs, a túl-
húzás ellen a kötélre tett jelre fokozott mértékben vigyázz.

Jt Az ereszke szállításnál mivel a kivilágított rakodó jól volt
látható.* a csatlós és a gépkezelő megállapodtak., hogy a csatlós jelzést nem
ad. Egy ízben a gépkezelő nem figyelt oda s a csille felérkezésekor nem
állította meg a gépet. Mikor a csillés., abban a hitben, hogy a gép megáll.
a csillét le akarta kapcsolni., az öt a fenntartókorong bakjához szorította

10. Kisiklott, vagy megakadt csillét géppel ne húzasr
a vágányra s ne nyújts segítséget ahhoz, hogy a végtelenkötéllc f
szállító géppel meg nem engedett távolságban kapcsolt csil-
léket szállítsanak.
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Egy ereszkében a nyomás következtében néhány dcsolat él

wlt törve s lejebb szállt úgy, hogy a csille szállítás közben megakadt.
AJielyett) hogy az ácsolatokat megjavították volna, elhatározták^ hogy
a csillét megpróbálják géppel kihúzatni. E közben a csatlókötél elszakadt
r árinak vége a csille mellett lévő egyik csatlós arcába csapódott.

XIX. Fejezet.
Bányavilágítás.

Lámpakamra.
Kétféle lámpakamra van: lámpakamra a benzin biztonsági-

úr, az elektromoslámpák számára.
A benzin biztonsági lámpák lámpakamrájához tartozik a benzin-

töltő, a javítóműhely és a kiadó helyiség.
A lámpakamrában tisztaságnak és rendnek kell lenni.

Dohányozni, gyufát gyújtani, vagy nyílt lánggal a lámpa-
kamrába bemenni tilos.

Benzintöltő.
1. Benzintöltést csak napvilágon, vagy villanylámpa, vagy

biztonságilámpa mellett végezz. A lámpák aljának töltésénél
a benzintúlfolyást külön edényben kell felfognod.

2. A benzintöltő-helyiségbe csak a lámpa alját szabad
bevinned.

3. Ügyelj, hogy a benzintartály nyílásai, csapjai rendben
legyenek, jól zárjanak s ha hibát észlelsz, azonnal jelentsd,
hogy megjavítsák.

4. Töltésnél a kiszolgáló-helyiségbe nyíló ablak állandóan
be legyen csukva, míg a szellőztető nyílások nyitva legyenek,
hogy a benzingőzök eltávozhassanak. Ha nagy a benzingőz,
nyisd ki a szabadba nyíló ablakot, hogy a helyiség kiszcllőzŐd-
}ön. Ugyanekkor vigyázz, hogy a helyiség közelében senkise
tartózkodjon, gyufát ne gyújtson, ne cigarettázzon.

H Lámpatöltés alkalmával, a helyiség nyitott ablaka előtt vára-
kozó emberek cigarettára gyújtottak. A benzingőz meggyulladt s úgy a
lámpakezelt)., mint a dohányzó munkások súlyosan összeégtek.

5. Benzines kezedet ne a ruhádba, hanem az erre a célra
szolgáló kócba töröld, amelyet pléhládikában tarts.

Ha ruhádra véletlenül benzin cseppen, míg az el nem
párolog, tűz közelébe ne menj.

# A benzinkezelő benzintől, nedves ruhában a javítóműhelybe
ment s ott a fonasztőlámpa lángjától ruhája tüzetfogott és súlyosan
ósszeégett.

10
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Javító m ühely,

Ennek a kiadólielyiségre nyíló ablaka állandóan zárva
legyen. Ide csak olyan lámpát vigyél be javítani, amelyikben
már nincs benzin. Benzinnel telt edényt ide bevinni tilos,

Jí Egy megsérült benzines kannának nyilasát kellett a bádogos-
nak meg forrasztani. A kanna f énekén egy kis benzin maradts ami for-
rasztás közben meggyulladt és a bádogos arcát megégette,

JAmpakiadóhelyiség.

1. A lámpák kiadásánál tarts példás rendet.
2. A lámpákat akár kiadásnál, akár kipróbálásnál csaí;

zárt állapotban, csakis a lámpa saját gyújtókészülékéve1

gyújtsd meg.

Benzin biztonságilámpák karbantartásánál a következőkre ügyelj:
1. Minden hibás alkatrészt ki kell cserélned.
2. Lámpaalkatrészeket benzinnel tisztítani tilos.
3. Az elhasznált gyűjtőszalagokat, hogy elszórva tüzet

ne okozzanak, vízzel teli edénybe kell bedobnod, hogy meg
semmisüljenek.

4. Kiadás elült ismételten vizsgáld meg, hogy a lámp.;
üvege nem mozog-e s az üveg, továbbá a kettős biztosító
kosár nincs-e megsérülve?

5. A íuva toké szülékben meg kell próbálnod, hogy a lámp;;
jól zár-e?

6. Ügyelj, ítogy a gyújtókészülék és a lámpaszabályozó-
csavar rendben legyen.

7. Hetenként egyszer a lámpát a benzingázvizsgáló-
készülékben robbanásbiziioiiságra próbáld ki.

8. A jelcntésikönyvbe a hibásan beadott lámpa sérülését
vezesd be.

Az elekfromoslámpák kamrája.
1. A lámpakamrában tisztaságot és rendet tarts.
2. A lámpa töltésénél vigyázz, hogy a használt marósa •

a kezedhez vagy arcodhoz ne érjen.
3. A lámpáknak a töltőpadra való helyezésénél vagy

arról való leszedésénél ügycSj, hogy a töltőpad áram alat<
ne legyen. A töltőpadot és annak alkatrészeit csak áram
mentes állapotban tisztítsd.

"ít A lámpakezeW a töltö'padot nem kapcsolta ki s úgy akarta
tisztítani. Amint az áram-vezető részekhez a nedves tísztitóronggyai
hozzáért, áramütést kapott s hónapokig munkaképtelen volt.



Elektromos lámpák karbantartásánál ügyelj:

x. A lámpákat minden nap meg kell tisztítanod.
2. Csak elektromosan zárt lámpát adj ki.
3. Az alkatrészeket hetenként egyszer zsírozd be.

Bányalámpa.
Háromféle bányalámpát használunk: i. sújtólégmentes bányák-

ban a karbidlámpát, 2. sújtóléges bányákban a benzin biztonsági-
lámpát) 3. a hordozható, kézi elektromoslámpát.

A karbidlámpa első tekintetre veszélytelennek látszik, pedig
sok balesetnek lehet az oka.

A karbidlámpát magadnak kell rendben tartanod.
Mindennap vizsgáld meg pontosan, hogy rendben van-e ?
Különösen ügyelj, hogy az égő nyílása szabad, tiszta legyen
s az égő jól be legyen csavarva. Vigyázz, hogy a csavarmenet
mellett gáz ne szivároghasson, a vízszabályozó csavar tűjén
a víz szabadon csepeghessen, a lámpa-karima tömítése rend-
ben legyen, hogy a gáz a lámpából csak az égőn át szabaduljon.

y. A csillés karbidlámpájának égője eldugult s pislogva égett.
•Azt kiveri) hogy kevés a vizhozzáfolyás, kinyitotta a vizszabályozó-
iiuavart s a lámpát a földhöz való ütögetéssel meg is rázta. A rázdsra
•& vizhozzáengedésre oly nagy mennyiségű gáz fejlődött, hogy a lámpát
szétvetette és a csillés arcán, kezén és mellén megsérült.

A benzin biztonságilámpát magad is őrizd ellen besxállás
előtt, hogy jól van-e bezárva, mert jegyezd meg, hogy az csak addig
biztonságilámpa, rníg kifogástalan állapotban van.

1. A biztonsági lámpát munkahelyedre víve, ne lóbáld.
Munka közben olyan helyre akaszd, hogy jól láss, de le ne
eshessen, azt szerszámoddal meg ne sérthesd s gázveszélyes
helytől lehetőleg távol legyen. Ha leesnék és véletlenül meg-
sérülne, azonnal jelentsd s cseréld ki hibátlannal.

2. Lelkiismeretlen emberek a lámpa mágneses zárát
meg szokták rongálni, hogy azt kinyithassák. Ha ilyet látsz
yagy észreveszel, azonnal jelentsd, mert egy ilyen lámpa
Ügy magad, mint társaid halálát okozhatja és hallgatásoddal
a meggondolatlan gyilkos bűntársává válsz.

3. Ügyelj, hogy lámpád üvege s kosara meg ne sérüljön.
íí A segédvájár biztonságilánipája leesett úgy, hogy üvege

•fiemcsak elhasadt, hanem részben ki is csorbult. Nem ment azt kicserélni^
'hanem tovább dolgozott. Mikor robbantás után bement a munkahelyre, a
Robbantás folytán kiszabadult sújtólég a lámpában f elrobbant, meggyúj-
\totta a munkahelyen lévő sújtóléget s a segédvájár kezén és arcán megégett.

10'
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4. Műszak végeztével lámpád leadásánál annak észleU

sérülését ne hallgasd el, hanem jelentsd, hogy azt azonnal
kijavítsák.

A hordozható kézi elektromoslámpát:
1. A beszállás előtt vizsgáld meg, hogy az jól ég-e s

minden tekintetben rendben van-e ? Ha lámpádnak bárnV
baja van, azonnal jelentsd s cseréld ki.

2. Az elektromoslámpa nagyon érzékeny ütésre és löfcésn
azért azt ezektől lehetőleg óvd. Úgy akaszd fel, hogy jól láss
Vigyázz, hogy le ne essen s meg ne sértsen. Szerszámoddá;
ne üsd meg, ne borítsd fel, ne taposs, ne ülj rá, ne állíts;

ferdén és tetejére. Csillére úgy akaszd, hog;
az menet közben ne verődjön hozzá.

3. Lámpád clalvásának egyik oka lehet
hogy a töltése kimerült, vagy az, hogy ,
izzószál elszakadt, vagy pedig az áramve
zető, érintkező felületeknél (kontaktusoknál
valami hiba van. Ezeken ne igyekezz, mer
úgy sem tudsz segíteni, hanem cseréld k
azonnal egy jóval. Rossz kezeléssel a lámpa
még jobban tönkreteszed.

4. A védő üvegburát óvd az eltÖréstŐi
mert különben az izzólámpa maga is meg
sérülhet.

A lámpa kampója a lámpa lényegtelen részének látszik, pedi$
annak rendkívül fontos alkatrésze.

A kampó görbületén ne változtass, mert az a benzii
biztonsági- és kézi elektromoslámpa alakjához és nagy
ságához képest legjobban és legcélszerűbben van megválasztva
Ha a kampót kigörbíted vagy egyenesíted, könnyen megsért

heti kezedet s azonkívül a benzin biz
tonságilámpánál könnyen lyukat üt i>,
drótkosáron, a kézi elektromoslámpá
nál pedig a védő üvegburához hozzá
ütődve azt eltörheti.

Egy görbített, rossz kampojú lám-
pának a csilléről való leesése és megsérüléí,
miatt a csillés kénytelen volt útját a sötétbe-
folytatni s közben a vágat szűkebb részér,
megbotlott, elesett és fején súlyosan megsérüli

segédvájár a kigorbitett kampojú lámpá^vállánfát vive^nadrág
seíjdra akasztotta^ a rossz kampó lehajlás közben oldalába f úródott.



lí Egy fejtésben a rossz kampójú lámpa az omlás rezgése miatt
B^ ácsolásról leesett s kialudt. A vájár a sötétben nem tudott menekülni

az omlás odafogta.
Nem történt volna meg a baleset, ha a lámpa kampója

nincs kigörbítve s a vájár a lámpát a fejtés kijáratához
közel akasztotta volna fel.

Vigyázz a lámpádra, mint szemed fényéret
Csillagod a bánya vaksötét mélyébe.
Sérüléstől óvjad s ahol lobot vetett
onnan menekülj, mert veszélyben életed.

XX. Fejezet.
Védekezés az ártalmas gázak és lebegő szénpor

veszélyei ellen.

A bánya levegője.
A bányatérségekben a légzésre szükséges friss levegőről való

gondoskodás sokszor nagy nehézségekbe ütközik. A kisebb bányáknál,
ahol rendszerint tárón vagy lejtősaknán áramlik be a friss levegő
és egy függőleges aknán távozik, kis gondossággal minden egyes
munkahely ellátható természetes szellőztetéssel szellőztetőgép nélkül
is friss levegővel. Ezen a helyzeten nem változtat az, hogy bizonyos
bányáknál nyáron, a télhez képest, megváltozik a légvezetés iránya
s a kihúzó nyílás behúzóvá válik, vagy megfordítva. Ott, ahol nyáron
a behúzó és kihúzó nyílás csekély szintkülönbsége vagy általában
a bányamező nagy kiterjedése, mélysége vagy két függőleges akna
alkalmazása miatt a természetes légkeringés megáll, vagy nem elégséges,
a légcsere elősegítésére szellőztctőgépet (ventilátort), mesterséges
szellőztetést kell alkalmazni.

A szellőztetés lényege az, hogy a levegőnek mozgást adunk
azért, hogy az elhasznált levegő helyére friss levegő nyomuljon a
bányatérségekbe.

A friss, száraz levegőnek 79'04 százalék nitrogént, 20*93 százalék
oxigént és o"O3 százalék szénsavat kell tartalmaznia. Ezenkívül nem
mérhető mennyiségben még a legtisztább levegőben is van vízgőz,
nagyon finom por, széngáz (szénmonoxid), szénhidrogén és más gázok.

Az oxigén táplálja a légzést és az égést, míg a nitrogén lassítja azt.
Ha nitrogén nem volna a levegőben, minden szerves és szervetlen
anyag egyszeriben elégne.

A friss levegőből egy órára szükséges egy embernek 60 liter,
egy lónak 100 liter s egy lámpának n liter. A testek s az égés oxigént
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használnak el és szénsavat bocsátanak ki. Ha ennek következtében
a levegő szénsav tartalma 3—4 százalékra emelkedik, a lámpa benne
elalszik, légzésre alkalmatlanná lesz és a levegőt, ha ott akarunk
tartózkodni, ki kell cserélnünk.

Munkát kifejteni csak jó levegőben
lehet, mert rossz levegőben fáradtság,
izzadás, bágyadtság fogja el az em-
bert s ez hátráltatja, sőt megakadá-

lyozza a munkát.

Ahol természetes szellőztetéssel nem lehet kicserélni az elhasz-
nált levegőt, ott szellőztetőgéppel (ventilátorral) szíjuk ki s a friss
levegőt különböző módok és eszközök segítségével kényszerítjük
arra, hogy minden munkahelyre eljusson.

Légvágat.
1. Minden vágat vagy üreg kihajlásánál légvezetésrői

kell gondoskodnod. Megfelelő, elénk légkeringés nélkül a levegí;
munkahelyeden fel nem frissülhet s nem haladhatsz előre
Ha csak egy vágattal mégy előre, légkeringésed nincs. Szintes
vágattal ilyenkor legfeljebb 30—40 méterre juthatsz előre,
siklóval, crcszkével vagy lejtősaknával még ennyire sem. Ax
ilyen egyes vágatban légzsák keletkezik, abból a levegőt barna
rosan elhasználod, ha nem cseréled ki, fejfájás, bágyadtság
szédülés fogd, esetleg eszméleted is elveszted s ha idejekorán
segítség nem érkezik, megfulladhatsz.

2. A legpangáson és légzsákon úgy lehet segíteni, ha pár
huzamosan még egy vágatot hajtasz és minden 30—40 méter
ben áttöréssel összekötöd a két vágatot, hogy a légkeringe-:,
megindulhasson. Különösen fontos ez régi munkahelyek köze-
lében, ahol a lemíívelt területből gázak áramolhatnak műnk;*
helyed felé és a sujtólégcs bányákban.

Jt Két párhuzamos vágattal régi, leművelt terület f elé haladtak,
ahonnan rossz levegő áramlott a repedéseken át a munkahely felé. A
vájárok eszel nem törődtek, siettették a munkát s a két párhuzamos vágat
közt nem csinálták meg idejében az áttörést, A rossz levegőben elaléltak
s mire a segítség megérkezett, közülök egyet már nem lehetett mesterséges
lélegzéssel életre kelteni.

'\4_ A munkahely repedésein nagyobb mennyiségű sujtólég tört elő-,
amely a -vájárok lámpáját eloltotta. Menekülni nem tudtak s a
légben megfulladtak.



Légpalánk, légcső.
Ha nem hajtasz párhuzamos vágatot, akkor Ugpálánkkal^ vagy

légfüggönnyel oszthatod ketté vágatodat, vagy légcső segélyével
viheted munkahelyedre a friss levegőt.

1. A légpalánkot úgy készítsd, hogy a deszkák szorosan
egymáshoz illeszkedjenek s a légfüggönyt úgy állítsd fel, hogy
az szorosan simuljon a talphoz és a föléhez.

2. A légcső vagy egyszerű, deszkából készült csatorna,
vagy léghatlan vászontömlő, vagy vasbádoglcmezből készült
cső lehet. Akár az egyiket, akár a másikat használod, az egyes
rakatokat jól illeszd össze, mert különben a légkeringés nem
lesz hatályos. Az összetolható vasbádogcsöveknél azok egy-
másbatolását úgy eszközöld, hogy a levegő az összeköttetés-
nél ne szembe menjen a szűkebb csővéggel, hímem abból
távozzon a tágabb csővégbc, mert így a réseken kevesebb
levegő szabadul el s a légsúrlódás is kisebb.

3. A vasbádoglemezből készült csövekre vigyázz a szál-
Ütásnál, hogy azok összeillesztcsi helyei be ne horpadjanak,
mert a horpadt csöveket nem lehet jól összeilleszteni és az
ilyenkor általánosan használt, sárral való bekenéssel a héza-
gokat nem lehet kitölteni s a légkeringés a csövön át tökélet-
len lesz.

4. A légcsöveket olyan közel vidd a munkahely homloká-
hoz, amilyen közel azt munkád megengedi, mert akár szí-
vólag, akár fúvólag történik a szellőztetés, csak így éred el
azt, hogy munkahelyeden állandóan friss levegőd legyen.

Általános rossz szokás, hogy az utolsó csőrakatot nem teszik
fel, hogy az a robbantás alkalmával meg ne sérüljön. Ennek az a követ-
(Kezménye, hogy a munkahely homlokán rossz a levegő. Ez elkerülhető,
ha a robbantásnál az utolsó csőrakatot leveszed. Az utolsó csőrakat
levételével járó kis fáradság felér azzal, hogy a munkahelyen jó
8 levegő s abban könnyebben és jobb kedvvel dolgozol.

Jt Egy siklóban a csőrakat hátrább
volt 3—4 méterrel a vájatvégtől. Az utolsó
csörakatot azért nem tették föl, hogy azt a
Robbantás le ne verje s meg ne sértse. A nem
fölszettŐzött munkahelyen a sújtólég felgyűlt
fynnyira, hogy a bent dolgozó vájárok lám~
fája elaludt. Menekülés közben az egyik
Vájár nekiesett az alacsonyan f elfüggesztett
légcsőnek. A rcán és kezén súlyosan megsérült.

5. A légcsövet a vágatnak abban
*2 oldalában helyezd el, amelyet a *-
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szállításra vagy járásra nem akarsz felhasználni s azt jó
erősen, a vágat felső harmadában kampókra vagy léc-
keretekre függeszd fel. Rossz szokás, hogy a légcsöveket drót-
tal kötik fel a főtefára. A drót kiálló vége igen sok esetben
okozott már súlyos balesetet (sérülést), sőt előfordult az is,
hogy egy vájár szemébe akadt, aki szemevilágát vesztette.

6. Ha a vágat na-
gyon gázas s a légvágatba
való áttörést nem lehet
sűrűn készíteni, az elő-
haladás megkönnyítésére
két légcsövet használhatsz
úgy, hogy a legutolsó át-
törés után légajtót állítás?,
s a légajtó felett helyezed
el a két légcsövet, ame-
lyek közül a fúvót egészen
a vágat végéig építed be,
a szívót pedig az áttöré*
sen át a kihúzó légvá-
gatba vezeted. Jól vigyáz;:
a csövek összeköttetésére

hogy azok jól zár janak s az ajtó felett:
lyufcba úgy illeszkedjenek, hogy azoí
mellett levegő el ne szabadulhasson. A
legveszedelmesebb hely a légajtó belsí
oldalán van, mert afúvás által idetere! •.
sújtóléget innen szívja ki a szívócsií
Ezeken a helyeken ne tartózkodj.

K Megtörtént, hogy egy hét togbóí
álló munkáscsapat nem tudott a munka-
helyére f elmenni a sújtélég miatt. A helyen,
hogy az ajtón, innen, a behúzó légáramba?,
vártak volna, az ajtó mögött várakoztak,
Türelmetlenkedtek s az egyik vájár vizsgái
gáttá a sújtúléget. Vizsgálat közben lámpáj-
kialudt, azt szabálytalanul újragyűjtotí-
mire a sújtólég meggyulladt s mind a heten
súlyos égési sebehet szenvedtek.

Szellöztetőgép (ventilátor).
Ahol gyenge a behúzó légáram, ott légcsövekkel nem boldo-

gulsz, hanem kézzel vagy géppel hajtott ventilátorra van szükséget!.
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1. Akár kézzel, akár géppel meghajtott, akár csőventi-

látor szellőzteti munkahelyedet, arra be ne menj, míg a venti-
látor nem jár s ha az bármely okból megáll, munkahelyedről
azonnal távozz.

Jt Egy feltörés kézzel hajtott ventilátorral volt szellőztetve,
A ventilátort egy suhanc hajtotta, aki melege lévén vízért ment, A vájár,
aki fent szorgalmasan csákányozott, nem ügyelt rá, hogy a ventilátor
nem jár., a bágyadt levegőben elalélt s a létráról a padozatra zuhant. A
fiú visszajövet vizet kínált a vájárnak. Választ nem kapva segítségért
szaladt. Az üggyel-bajjal lehozott vájárt csak hosszas élesstési kísérletek
után hozták eszméletre, aki az esés következtében f éjén súlyosan megsérült.

2. Ha a légcső" vége szállítás, robbantás vagy más okból
Összelapul, egyenesítsd ki. A légcső végébe ruhát, elemózsiát
ne tégy, mert elzárod a levegő útját.

Légajtó*
A levegő vezetésének egyik eszköze a légajtó. Az állandó lég-

ajtóknál a keret legtöbbször falazatba kerül, míg az ideiglenes lég-
*jtók kereteit magad készíted és helyezed el.

1. A légajtó készítésénél arra ügyelj, hogy a deszkák jól
illeszkedjenek egymáshoz s az ajtó jól zárjon, hogy a levegő a
Hézagokon el ne szabaduljon. A légajtó sarkait úgy állítsd be,
nogy az ajtó magától záródjék.

2. Ha a légajtó nincs használaton kívül helyezve,
kiakasztva, ügyelj, hogy az mindig zárva legyen, mert a jó
légvezetéstől függ magad és társaid biztonsága.

3. Ott, ahol két légajtó van egymásután beépítve, egyszerre
mind a kettőt sohase nyisd ki, mert ez esetben a levegő a nyitva-
hagyott vágatrészen elszalad s nem jut abba a vágatrészbe,
amelybe a légajtók beszorították.
, Ü A szállítóvágaton két légajtó volt. A csillék kisiklása miatt,
a csillék visszahelyezése és a vágány rendbehozatala idejére a két lég-
ajtót kinyitották, de a munka elvégzése után elfelejtették azokat bezárni.
E miatt a feltáró vágatrészbe levegő' nem ment, az ott dolgozó vájárok
lámpája a bágyadt levegőben elaludt és csak éberségüknek köszönhették,
hogy a hosszú vágatból a sötétben baleset nélkül ki tudtak jutni.

4. Ha a légajtó rossz, vagy szállítás közben megsérül,
azt a felvigyázónak azonnal jelentsd, vagy magad javítsd ki.

Légfüggöny.
A légfüggönyöket olyan helyen használják, ahol a vágatot a

ítevegőtől gyorsan el kell zárni s a légajtó felállítására nincsen elegendő
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idő, vagy a légvezetés irányát rövidebb időre kell megváltoztatni s
nem érdemes állandó légajtót beépíteni, így például tüzeknél, mentés;
munkáknál.

A légfüggönyt úgy állítsd fel, hogy az a f ötéhez és oldalho?
szorosan simuljon. Vigyázz, hogy az a nyüt lámpától meg ne
gyulladjon.

S Egy* a tűzvédelem céljából felszerelt légfüggöny a tűzgáthoz,
szükséges agyag szállítása közben a csillés lámpájától tüzetfogott. Hir-
telen nem tudták eloltani s olyan maró füstöt terjesztett, hogy nem lehetett
az oltás munkáját folytatni. A már megfogott bányatűz levegőt fzapva
annyira elhatalmasodott, hogy csak hosszas és fáradságos munkává./
lehetett újból elgátolni s a munkánál igen sok munkás rosszul lett.

A légvágatok szabadon és tisztán tartása.
A légvágatokon (légfcltörés, légguritó) a kihúzó levegő távozik e:

s ennek útját szabadon kell hagynod azért, hogy egyrészt annak szelve
nyét ne szűkílsd s a levegő sebességét és ezzel a légcserét a bányába) •
ne lassítsd, másrészt, hogy menekülés esetén a vágat szabadon álljon,

1. A légvágatot ne használd raktárnak. Abba ne tég^
ócska bányafát, vasútisínt, rossz csillét s elhasznált anya
gokat. Ne halmozz fel benne szénport, palát, követ, a vágat
ból kikerült meddőt és fel nem használt építési anyagot

2. Ha a légvágatban szakadásokat, ácsolattörést vésze:
észre, azt vagy magad javítsd ki, vagy jelentsd.

3. Ha a légvezctésre szolgáló feltörésekben és vakaknák
bán levíí létrákon és padozatokon hiányosságot észlelsz, vág
javítsd meg, vagy jelentsd a felvigyázónak.

Ne feledd el, hogy a légvágat nemcsak az éltető levegő
vezetését segíti elő, hanem veszély esetén menekülési utad is :
ha eltorlaszolod, vagy beszakadni engeded, csapdát állítasz fel
elzárod társaid és magad elől a külszínre,az élethez vezető utaf

Jt Az egyik bányarészben a szállító- és járóvágaton nagyobb
szakadás történt s a munkások a légvágaton menekülni igyekeztek.
A légvágat az összetört ácsolaiok és szerteszórt anyagok miatt járha-
tatlan volt s csak órákon át tartó életveszélyes munkával tudták azt
úgy valahogy kitágítani) hogy azon a bányából kijutottak.

Ártalmas gázak.
Oxigén hiány.

Az oxigén hiányának veszélye akkor következik be, ha a levegő
rendes, 2o"93 százalék oxigén tartalma az elhasználás következtében
17 százalékra leszáll, friss légáram útján nem pótoltatik s a levegő
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légzésre alkalmatlanná lesz. 19 százalék oxigén tartalom mellett
a biztonságilámpa egyharmad világosságot ad, 17 százaléknál elalszik.
Az acctilénlámpa ugyan csak 12—13 százalék oxigén tartalom mellett
alszik el, de jelzi már a 19 százalék oxigén tartalmat is, mert lángja
füstölögve, vagy csak pislogva ég. Az ilyen bágyadt levegő szellőz-
tetésből kikapcsolt vágatokban, légzsákokban fordul elő. A bágyadt
levegő az ember életére akkor lesz veszedelmes, ha oxigén tartalma
10 százalékra száll alá. Ekkor a légzés nehézzé, mélyebbé és sebe-
sebbé válik, az érverés gyorsabb lesz, az embert pillanatok alatt
fulladásszerű érzés fogja el s ha hirtelen ki nem viszik a friss
levegőre, megfullad.

l. Olyan helyre, ahol nyiltlángú lámpád nem ég, villamos-
lámpával be ne menj, mert a villamoslámpa, amelynek mint
a többi, lánggal égő lámpának égéséhez nem kell a tüdődnek
szükséges, éltető oxigén, tévedésbe ejt. Azt hiszed, hogy fénye
mellett nyugodtan mehetsz tovább, pedig csakhamar összeesel
és ott maradsz.

A villamoslámpa lángja a bágyadt
levegőben az a lidércfény, mely a
biztos halál fojtó karjába csalogat.

A légvágatból kikapcsolt, alig tíz méteres eresekében' egy
kisebb szivattyút akartak leszerelni. A karbidlámpa az oxigén-szegény
levegőben elaludt s hogy a szivattyút az elöntéstől megmentsék, villamos-
Kseplámpával mentek azt leszerelni. Alig hogy leértek a szivattyúhoz.,
mindhárman összeestek és halva hozták fel őket a friss légáramtól alig
/5 méterre eső ereszkébÖl.

2. Az olyan vágatokat, amelyek a szellőztetésből ki vannak
kapcsolva és levegőjükben az oxigén csak igen alacsony
százalékban van jelen, el kell desz-
fcáznod úgy, hogy oda ne lehessen
behatolni.

Az ilyen helyeket sokszor csak
egyszerűen kereszttel jelölik meg.
Ez azonban veszedelmes, mert mint
a tapasztalat mutatja, sokan a figyel-
meztető jel dacára oda behatolnak
s szerencsétlenül járnak.

# Egy vájár nem akarta fejszéjét
hazavinni) hanem azt munkahelyéhez
közel.,egy eldeszkázott vágatban rejtette
el. Az egyik deszkát előbb leütötte^ a résen keresztülbújt s a fejszét
el akarta dugni. Megjárta, mert a bágyadt levegőben rosszullét fogta
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el, ereje elhagyta s megfulladt. Tdrsait, akik keresésére indultak, a
levert deszka vezette nyomra.

Szénsavgáz (Széndioxid).
A bánya levegője, ha friss levegővel ki nem cseréljük, azért

mert abban emberek és állatok tartózkodnak, nyilt lángú lámpái
égnek, robbantanak, bányafa és más szerves anyagok bomlanak és
korhadnak, lassanként szénsavgázzal telítődik. Míg a szénsavgá:
tartalom csak 3 százalék, a levegőnek különönös hatása ninc.
az emberre^ de ha az 5—6 százalékra emelkedik, akkor fül
zúgás, arcégés, kipirulás, szédülés, zihálás fogja el.

1. Az olyan helyről, ahol szénsavgázt érzel, menekülj,
mert ha hosszabb ideig ott tartózkodói, elszédülsz s ha segítség
nem érkezik, elpusztulsz.

2. A szénsavgáz nehezebb a levegőnél, ezért a vága*
talpán helyezkedik el. Ha bágyadtságot érzel, ne ülj le, mer
elalszol, elalélsz s ha nagyobb mennyiségben szívod be, csak
hamar megfulladsz.

14 A vájárt egy öreg vágat átáesolásánál bágyadtság s szédült:
fogta el, melyet a levegőben lévő., nagyobb mennyiségű szénsavgáz okozót;
Pihenni leült a vágat talpára s ott találták meg elalélva. Csak hossz ,
orvosi kezeléssel tudták eszméletre téríteni.

A szénsavgáz nitrogénnal keveredve a fojtóléget adja, amelybe',
a lámpa nem ég. Már erről is felismerheted jelenlétét, mert lámpái
halványabban pislog s lassan elalszik. Ilyenkor a levegőben hiányzi
az oxigén, vagy sok benne a szénsavgáz.

A bánya levegőjében jelenlévő szénsavgáz a meleg és páradú.
mozdulatlan levegőben már o"2—o'3 százalék mellett is, amcí
különben általában mindenütt jelen van, kellemetlen érzést, bágyadt
ságot, fáradtságot okoz.

3. A szénsavgázmérgezést szenvedett társadat azon m
vidd a friss levegőre.

Széngáz (Szénmonoxid).
Ott keletkezik, hol szerves anyagok nem elég levegő mellet:

bomlanak, égnek el. Főleg bányatüzeknél, sújtólég és szénpor-
robbanásnál fejlődik. Színtelen, szagtalan^ íztelen nagyon alá!
tomos, veszedelmes gáz. Már 0*1 százalék széngáz jelenléte
levegőben mérgező hatású s ha 0*2 százalékos ilyen levegőben dói
gőzöl, egy órán belül halálodat lelheted. Megesett az is, hog'
egy vájár csak 20 percig tartózkodott ilyen o"2 százalékos szén
gázas levegőben s utána mintegy 8 óra hosszáig volt beteg
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Az a baj, hogy ennek a gáznak a jelenlétét lámpád nem mutatja.
Egyesek ugyan azt állítják, hogy a biztonsági lámpával a széngáz
jelenléte megállapítható azáltal, hogy a lámpa lángja megnyúlik és
élénkebben ég, ez azonban helytelen, mert ez a jelenség csak i %
százaléknál áll elő, amikor már az észlelő azonnal meghal.

A széngáz kis mértékben erős fejfájást, a halántékon
lüktetést) szívfájdalmat^ később eszméletlenséget és görcsö-
ket okoz. Valamivel könnyebb a levegőnél, azért a főtén
helyezkedik ét

1. Ha széngáz miatt veszti
el társad eszméletét, azonnal
vidd a friss levegőre s ha kéz-
nél van, szénsavas belélegzést
alkalmazz, mert csak úgy lehet
a széngázmérgezés miatt fer-
tfízött vért felfrissíteni, illető-
leg a vörösvértestecskék lekö-
tését megakadályozni.

2. Bányatüzck elgátolásá-
s oltásánál közel a tűzhöz,

ickában fehér egeret, vagy
árimadarat akassz a f ötéhez

izei, mert ezek az állatok a széngázra nagyon érzékenyek s
rosszullétükkel jelzik annak jelenlétét, mielőtt az rád és
társaidra veszedelmessé válhatna.

A széngázmérgezésben elhalt emberre jellemző, hogy
arca barackvirág piros a meg nem alvadt vértől s ha a

megfordítják, a lefelé eső testrészek bőre piros lesz.
Egy régi tűz fölött haladtak egy vágattal. A talpon, a repedé-

seken át széngáz szüremkedett. Az egyik vájár fejfájásról panaszkodott
kiment a friss levegőre. A másik kinevette s tovább dolgozott, de

ra elvesztette eszméletét s mire kihozták, halott volt.

Kénhidrogéngáz.
Rendszerint régi fejtésekben fordul elő. Színtelent erősen záp-

•tojásszagú, édeskés ízű gáz. Veszedelmesen mérgező, mert ha már a
;őben o'i százalék van, betegséget okoz s ha huzamosabb ideig

tózkodol benne, menthetetlenül meghalsz. Az állatok sokkal
fzékenyebbek ez iránt a gáz iránt, mint az ember. Az egér

o'i százalékos ilyen levegőben felfordul. Könnyen felismerheted
faágáról. A szag azonban nem erősödik a gáztartaíom növekvésével
» így könnyen tévedésbe ejthet. A víz elnyeli s ha a vizet meg-
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zavarod, nagyobb mennyiségben szabadul ki belőle, ff a a
ben a gáz 6 százalékra emelkedik^ a lámpától felrobban.

Nehezebb a levegőnél s ezért a vágat talpán helyezkedik el
Olyan helyen, hol ez a gáz előfordul, gondoskodj a jí>

szellőztetésről, lehajolva ne dolgozz, különösen ne guggolj,
ne ülj le. A gázos munkahelyet addigra hagyd el> míg a levegő
kellőleg meg nem tisztul.

Jf Egy vágattal egy régi fejtéshez közeledtek i azt villamos
szellŐztetSgéppel szellőztették. A vágat talpán a repedéseken át nagyobb
sugárban viz tört elő s erős záptojásszagú gázokat éreztek) mire a vajárok
vízbetöréstől félve kimenekültek. Míg kint várakoztak) áramhiány
miatt a szellőztetŐgép megállt. Abban a hitben, hogy a szellöztetér
hiánya miatt huzamosabb ideig nem tudnak dolgozni, két vájár a vágat
bán lévő ruhájáért bement. Mivel nem tértek vissza, egy harmadik
vájár utánuk ment s ott találta két társát arccal a földre esve, mozdu
latlanul. Segítséget híva két csilléssel bement társait kimenteni, azonban
a gázokban mindhárman leszédültek. A föaknász, kinek jelentették
a szerencsétlenséget az öt bányász után ment a munkahelyre s a többiekkel
együtt 8 is ott halt meg.

Nem történt volna meg a balesett h& ismerték volna a
kénhidrogénnek mérgező hatását s addig, míg a szellőztetés
helyre nem volt állítva^ nent mentek volna be ruháikért.

Sujtólég. (Methán.)
Színtelen, íztelen és szagtalan gáz. Félszer olyan könnyű,

mint a levegő. Nyílt lángtól meggyullad és a levegőben 4—14 százalék
tartalom mellett robban. Ha kevesebb, vagy több van belőle, akkor
nem robban, hanem elég.

A sujtólég kiáramlása a szcntelcpből rendes körülmények kő/
zajtalanul történik úgy, hogy annak jelenlétét csak biztonságilámp;
val tudod megállapítani. A vi/es munkahelyeken nagyobb mennyi
ségü sujtólég kiáramlását fortyogás, zizegés és a. víz forrásához hason l
zubogásszerű • hangok kisérik. Ahol még nagyobb a kiáramlás, ou
úgynevezett fúvókból (Bláserek) döngés és dübörgésszerű zajjal tő;
elő a sujtólég. Az ilyen munkahelyeknek kigázolódása napokig, hetekig,
ritkább esetben hónapokig, sőt esztendőkig tarthat s míg ez meg nem
történik, addig a munkahelyet elzárják és gondoskodni kell a gáznak
közvetlenül a kihúzólégáramba való vezetéséről.

Egyes bányákban nagyobb mérvű, rövidebb-hosszabb idő
közben megismétlődő sujtólégkitörések is vannak, amelyek abbaü
nyilvánulnak, hogy egyes munkahelyeken nagyobbs több ezer köb
méter mennyiségű sujtólég tör elő és maga előtt nagymennyiségű-
porrá zúzott szenet tolva eltömi a vágatot, Az ilyen kitörést nagyobb
robaj, tompa moraj kíséri.
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at UUosp |4b biztonsági lámpa lánq-
jónak viselkedése sujtőlcqben
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1. A sujtólégvizsgálatot úgy kell végrehajtanod, hogy
a lecsavart lámpát óvatosan emeled föl a főte felé, mert K
sujtólég könnyebb mint a levegő s a főtéhez közel gyűlik össze
Ha lámpádat hirtelen emeled fel, olyan levegőrétegbe juthatsz.,
amely már robbanásképes, lámpádban robbanás keletkezhet,
vagy kosara átízzik s nagyobb szerencsétlenséget okozhatsz.

2. Ha azt látod, hogy a láng kékes burka a kémény alsó
pereméig emelkedik, a lámpát óvatosan és lassan süllycs/.d
hogy a lámpádban robbanás ne keletkezzék s az el ne aludjon,

Hogyan kell viselkedned a sujtóléges munkahelyen ?
i. Sujtóléges munkahelyen csak akkor dolgozz, ha ax

kellően szellőztetve van. Amíg a leállt ventilátor meg nem
indult vagy a légcsÖrakat hibáját clövigyázattal ki nem javítod
be ne menj a munkahelyre.

'\4- Üzemszünet után következő műszak elején egy csőrakatta:
szellőztetett sujtóléges munkahelyre bementek a vájárok a nélkül,, hog^
az utolsó csőrakatot feltettek volna s nem ügyelve a sujtólégre dolgozn,
kezdtek. Az egyik lámpa a f ötéhez közel volt akasztva,, nem vették észre,
hogy lángja felhúzódott. A sujtólég a lámpában felrobbant, a lámpa
kosara átizzott) meggyújtotta a sujtóléget a munkahelyen s a két vájár
súlyosan megégett.

2- Munkahelyed közelébe érve a vágatot több helyen vizs-
gáld meg, hogy nincsen-e azon sujtólég veszedelmes mennyi-
ségben. A vizsgálatot csak kifogástalan lámpával szabad végez
ned. Törtüvegíí, sérült kosarii, nem jól záródó lámpával
sujtóléget ne vizsgálj s ne tartsd azt égve munkahelyeden.

Már több szomorú végű robbanás történt azáltal, hogy
egyes, könnyelmű és lelkiismeretlen vájárok a lámpakamrá
bon a mágneses zárral kifogástalanul lezárt lámpájuk zárja
szándékosan megrongálták, hogy elaludt lámpájuka
kényelemszeretetből a bányában könnyebben kinyithassák éf
újra gyújthassák. Gondold meg, hogy egy ilyen cselekedette,
olyan sujtólégrobbanást idézhetsz elő, amely magad ét-
társaidnak az életét kiolthatja és a kenyérkeresö hálái*,
következtében sok boldog családot dönthet szomorú gyászba
és keserves nyomorúságba.

H Egy sikló bal' és jobbosjstófdba a sujtőlég miatt az ott dolgozó
hét bányász nem tudott bemenni. A sikló alján várakoztak a gáz elvo-
nulására. Az egyik vájár a pihenőhelytől 75 méterre f elment a siklób<
a sujtóléget vizsgálni. E közben lámpájában robbanás keletkezett., mely
azt kioltotta. Ott maradt s lámpáját szabálytalanul újra akarta gyúj-
tani. Mivel a gyújtás több izbeni kísérlet után sem sikerült neki, a már
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elSzö'leg könnyelműen megrongált lámpa alját kissé kicsavarta, hogy
ás üveg mellett több levegőt kapjon a lámpa belseje. A gyújtásra a sujtó-
lég felrobbant s nemcsak />', hanem mind a heten súlyosan megsérültek.
Az esetet csak úgy sikerült felderíteni, hogy a robbanás után az egyik
csillés, hogy a nyomokat eltüntesse^ a vájár szétesett lámpáját össze-
csavarta, azonban sietségében az üveget nem találta meg s a teljesen ép
üveg csak a vizsgálatnál került ki a törmelék közül, így nyilvánvaló
volt, hogy a lámpa a robbanás pillanatában ki volt nyitva. A csillés
különben a vizsgálat alatt megtörve bevallotta tettét. Az volt a szerencse^
hogy csak a siklóban volt sujtólégí mert különben abban a légáramban
dolgozó mind a 180 ember áldozatul eshetett volna egy meggondolatlan
vájár könnyelműségének.

g Az egyik munkahelyen kisebb sujtóléggyuttadás történt. A
vizsgálatnál kiderült^ hogy az egyik vájár lámpájának üvege meg volt
sérülve s a gyulladást az okozta.

3. Sujtóléges bányában a legnagyobb veszélyforrást jelenti a
megsérült vagy szabálytalanul kezelt biztonságilámpa, de azonkívül
a sujtólégrobbanás más okból is bekövetkezhet. Ilyen ok lehet, hogy
lelkiismeretlen emberek gyufát, tűzszerszámot visznek magukká
tHalomellcnesen és a bánya elhagyott részében, ahol sujtóléget nem
sejtenek, dohányoznak. Az aknánál a leszállás előtt, elő van írva a
jnotozás, azonban ezt teljes szigorúsággal foganatosítani nem lehet
jtoár az idő rövidsége miatt sem s minden munkást nem lehet tetőtől-
ialpig levetkőztetni és kikutatni.

Ne elégedj meg azzal, hogy magad nem viszel be a bányába
ilíí/szerszámot, hanem figyeld társaidat is és ha valamelyiknél
|tÜzszerszámot észrevennél, ha azt barátságos felszólításodra
í'áem hagyná kint, tüstént jelentsd fel.

Valahogy azt ne hidd, hogy a feljelentéssel a becsü-
lendő munhásÖsszetartás és barátság ellen vétesz, mert aki
W dohányzás által okozott, saját, pillanatnyi élvezete miatt
ltok száz munkástestvére életét kockára hajlandó tenni, az
nem munkástestvéred, hanem egy meg téboly odott tömeg-
gyilkos, akit az összesség nevében ártalmatlanná kell tenned*

Egyéb veszélyforrás a sujtóléges bányában, amint azt a külföldi
Szomorú esetek igazolják, a kovás, meddő beágyazásban a csákány, vagy

anilyen beágyazásban a réselőgép rúdjának vagy láncának szikrázása.
Ha ezt a jelenséget észrevennéd, fokozott óvatossággal

élj a sujtólég esetleges előfordulására és ha sujtólégnek
nyomát is észleled, szüntesd be azt a munkát mindaddig,
munkahelyed levegője teljesen ki nem tisztul.
Ugyanígy a fékmű fékszalagjának vagy féktuskójának szikrázása
meggyulladása is lehet veszélyforrás.

11
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Ha ilyet észreveszel, a fékmÖvet azonnal javítsd vagy
javíttasd meg s addig is, míg az megtörténik és ha sujtóléget
csak nyomokban is észlelsz, a géppel ne szállíts.

Ott, ahol a munkahelyen sujtólégbiztos elektromos beren-
dezés, például fúrógép, réselŐgép és felszerelt villamos f ront -
világítás van s azok kezelése rád van bízva, ügyelj, hogy min-
den alkatrész kifogástalan állapotban legyen, mert a megsérült
alkatrészeknél szikra keletkezhet, amely a sujtóléget felrob-
banthatja. Az ilyen sérült gépeket és készülékeket nem sza-
bad működésbe hoznod s a hibákat azonnal jelentened kell,
hogy kijavítsák.

4. Ha biztonságilámpád mellett villamoslámpád is van,
azt akaszd közel a munkahely homlokához, míg a biztonsági-
lámpádat a munkahelytől néhány lépés távolságra, a vágat
oldalának közcpmagasságában akaszd föl.

Ha csak biztonságilámpád van, akkor azt a munkahely
homlokától kellő világítási távolságra a vágat oldalában,
lehetőleg annak középmagasságában akaszd föl. Lángját túl
magasra ne csavard, hogy a sujtólég növekedése esetén a láng
föl ne szaladjon.

5. Olyan bányákban, ahol a sujtólég csak a fővetök mentén
egyes bányarészekben fordul elő, a hatóság megengedheti a/t, hogy
a bányának csak ezt a részét világítsák bi/tonságilámpával, illetőleg
villamoslámpával. Ilyenkor ezek a bányarészck behúzó és kihúzó
vágataiban szembeötlő jelzőtáblákkal van megjelölve az a határ,
amelyen túl nyiltlángú lámpával menni nem lehet.

Ha ilyen bányarészek mellett dolgozol, el ne felejtkezz
a tilalomról s nyiltlángú lámpáddal ne menj olyan munka-
helyre, ahol a világítás csak biztonságilámpával vagy villamos-
lámpával van megengedve.

Jdj; Egy vájár a komáját disznóöléshez akarta hívni. Beszállás-
nál nem tudott vele beszélni. A koma a sujtóléges bányarészben dolgozott
A -vájár eszében csak a meghívás sürgőssége járt, elfeledkezett a tilalom-
ról s nyiltlángú lámpájával akadálytalanul behatolt a sujtóléges bánya-
részbe, a koma munkahelyére^ amelyen szerencsére kisebb mennyiségű
sujtólég volt s így mindketten csak könnyebb égési sebeket szenvedtek,

Tanulság: Ők hamarabb persselödtek meg, mint <i
disznó. Az eset így elég könnyen végződött, de ha több sújtó-
Jég lett volna a munkahelyen, a disznótor helyett halotti
torra került volna a sor.

6. Munka közben tartsd szemmel a biztonságilámpáí
és akár felhúzódik annak lángja, akár nem, többször óvatosai'
vizsgáld meg a sujtólég mennyiségét.
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7. Ha vizsgálat közben sujtóléget észlelsz, igyekezz

pontosan meghatározni annak mennyiségét. Ha ezt másfél
százaléknál többnek találod, fokozott figyelemmel dolgoz
munkahelyeden. Ha légcsővel van munkahelyed szellőztetve
s a légcsőrakat nincs a vájvégig kiépítve, azonnal hosszabbítsd
meg. Ha feltörést kezdel, vagy ha a főiében üreg vagy ugrás
van, a légcsőre könyököt (pipát) tégy, hogy az az üregben
meggyült sujtóléget eloszlassa.

ít Egy feltörés ácsolatainak javításánál a légcsórakatot több
méter hosszban le kellett bontani. Áss aknász figyelmeztette: a javítással
megbízott vájárt, hogy mindig
a legutolsó légcsőnél tartóz-
kodjon s ha feljebb van dolga,
előbb építse be tovább a lég-
csövet s csak ha a levegő meg-
tisztult,, menjen előre, A vájár
nem fogadott szót, a csillést
ivóvízért küldte s 6 maga a
légcsőrakaton túl leült. A csil-
lés mire visszajött, hívására
a vájár nem felelt s mire felmentek a feltörésbe, a nagymennyiségű
sujtolégben a vájárt megfulladva találták.

8. Ha sujtőlégcs feltörésben, vagy guritóban egyedül
dolgozol, az állandó összeköttetést időnként adott hangjel
útján tartsd fenn társaddal vagy csilléseddel, hogy veszély
esetén segítségedre jöjjön.

y. A vájár a feltörésben egyedül dolgozott. Az volt a megállapo-
dás társa és közte, hogy a guritóban félóránként váltják fel egymást.
Mikor társa jött, hogy felváltsa, felkiáltott, hogy jöjjön le a munka-
helyről. Választ nem kapva óvatosan ment fel és ott találta társát
elalélva, kialudt lámpa mellett.

9. Sujtolégben lámpáddal óvatosan bánj, hogy az le ne
essék, meg ne sérüljön, ne mozgasd, ne lóbáld. Ha elalszik,
újra ne gyújtsd, mert az újragyújtásnál lámpádban K sujtólég
robbanhat, áttüzescdhetik a kosár s a munkahelyen lévő
sujtóléget is felrobbanthatja.

Eszedbe ne jusson lámpádat úgy meggyújíani, hogy
annak kosarára a sűrített levegő csapjából ráfuvatsz, mert
a sűrített levegő a kosáron keresztül biztosan kifújja a lángot
8 a sujtóléget munkahelyeden is biztosan felrobbantod.

14 A vájár lámpája egy sujíóléges sikló hajtásánál robbanás
következtében elaludt. A helyett, hogy kiment volna a friss levegőjű

vre, hogy lámpáját meggyújtsa, ott a siklóban kísérletezett vele s
11*
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mikor nem akart meggyulladni, a megkísérelt gyújtás után lábalni kezdte^
hogy levegői kapjon. Szerencse, hogy csak kisebb mennyiségű sujtólég
volt a siklóban, mert a bekövetkezett robbanás nem terjedt ki a bánya
többi részére, hanem csak a könnyelmű vájárt égette meg.

10. Ha a vizsgálat alkalmával azt észleled, hogy a láng
kékes burka másfél centiméter, vagyis 2*4 százalék sujtóléged
van, lámpádat himbálózástól óva távozz el a munkahelyről
s tégy jelentést a felvigyázónak, hogy a munkahelyet, amíg
az ki nem tisztul, kereszttel vagy palánkkal lezárják. Ilyen
esetben a munkahelyről akkor is távoznod kell, ha a biztonsági-
lámpa mellett még villamoslámpád is van.

n. Ha munkahelyeden hirtelen nagyobb mennyiségű
sujtólég jönne elő s azt tapasztalnád, hogy lámpád kosarát
u láng kékes burka félig megtölti anélkül, hogy benne robbanás
történne, ha még van időd, lámpádat a talpra óvatosan ereszd
le s mélyen a talp fölé süllyesztve, igyekezz munkahelyedről
lehajolva eltávozni.

12. Ha lámpádnak a talpra sülyesztésével sem tűnne
el a lámpádat félig megtöltő kékes láng, úgy a bél gyors le-
csavarásával oltsd el a lámpádat és mélyen lehajolva, a vágat
oldalában tapogatózva, amilyen gyorsan csak tudsz, mene-
külj a munkahelyről.

A lámpádat ráfúvással ne oltsd el, vagy kabátod alá
ne rejtsd, mert ebben az állapotban pillanatok alatt áttüzesed-
hetik a lámpa kosara s a legkisebb légmozgásnál felrobbant-
hatja a sujtólégct.

13. Ha bármi okból nagyobb sujtólégkiáramlás történik,
a munkahelyről való eltávozás után friss légáramba vonul)
vissza s ne telepedj le munkahelyedhez közel a kivonuló
sujtólégtííl fertőzött légáramban.

J£ Egy ereszke pillérének hazafelé való fejtésénél az egyik
elrobbantott lyuk áttört a régi lefejtett üregbe, amely iszaptömedékkei
•volt betöltve, de a tömedék és a f öté között mintegy 20 centiméter hézag
maradt vissza, amelyben sujtólég volt. A lövés után a felvigyázó és a
vájárok lementek megnézni a munkahelyet. Lámpájukkal sok sújtó-
léget észlelve visszavonultak a munkahelyről* de a sűrített levegő csövei
kinyitották^ hogy a sujtóléget kifuvassdk. A helyett, hogy kimentek volna
az ereszke tetejére a friss légáramba, a munkahelytől mintegy 55 méter
távolságra ícvo légáttörés előtt telepedtek le. A kifavatott sfírített levegő
az ereszkéböl fújta ki a sujtóléget s az a letelepedési helyükön keresztit-
a légdttörésen át a kihúzó légáramba vonult. Minthogy afuvatás követ-
keztében az átvonuló légáramnak bizonyos sebessége volt, az egyik maga-
san felfüggesztett lámpában a kékes lángburokkal égő sujtólég áttüzesi-



I65

tette a lámpa kettős kosarát és az ereszkében olyan robbanás keletkezett,
hogy az ott tartózkodó u ember mind megsérült s közülök négy, aki
a robbanás központjában volt, meghalt,

Nem történt volna meg a balesett ha a munkahelyen
dolgozók a légáttörés míigött néhány méterrel várták volna
be a sujtólég elvonulását.

14. Sujtólégkitöréses munkahelyeken az úgynevezett provokációs
védekezési rendszer van bevezetve (pécsi kerület, Dunagőzhajózási
Társaság bányái), amelynek lényege az, hogy a széntelepet a munka-
helyen nagyobb mennyiségű biztonsági robbantóanyag elrobbantá-
sával meglazítják, megrázzák, hogy a gáz lehetőleg a provokáló lövés
után szabaduljon ki. Azonban nem mindig sikerül provokáló lövésekkel
a gázt kitörésre birni. Megesik, hogy a kitörés munkaközbcn követ-
kezik be3 amely a munkahelyen dolgozókra nagy veszedelmet jelent.
Igen gyakran egy ácsolat beverésénél, egy csákányütésres vagy egy
előtűzésre használt deszka beverésénél tör ki a gáz és ha a kitörés
elől nem tudsz menekülni, úgy a gázban való megfulladás, vagy
nagyobb mennyiségű szénporral való eltemetés veszedelme fenyeget.

Ha munkahelyeden lámpádról azt veszed észre, hogy
a gázszázalék gyorsan növekedik, vagy a széntelepben s az
azt kísérő kőzetben csuszámlások, zavargások, vetők vannak,
éberen dolgozz és ha a széntelepben ropogást, megmozdulást
észlelsz, amilyen gyorsan csak tudsz, távozz el munkahelyedről.
Ha biztonságilámpád is van, lecsavarással hirtelen oltsd el,
vagy vidd okvetlen magaddal és ha oxigénes palack van,
akkor azt akaszd nyakadba, nyisd ki s az orrsisakot szádra
és orrodra nyomva, a villamoslámpa fénye mellett menekülj
és tégy jelentést a legelső felvigyázónak.

15. Nagyobb sujtólégkitorésnél, ha munkahelyed a levegőt
egy másik munkahelyről kapj a, munka közben többször
figyelmesen vizsgáld meg a behúzó légáramot, hogy nem
kapsz-e a másik munkahelyről sujtóléget? Ha észrevennéd,
hogy a behúzó légáramban a sujtólégtartalom emelkedik,
érintkezz az előtted s az esetleg utánad levő csapattal és ha
azt tapasztalnád, hogy a sujtólég 2% százalékra emelkedik,
távozz el a munkahelyedről s jelentsd a felvigyázónak, hogy
munkahelyedet, az előtted és utánad levő munkahelyekkel
együtt ideiglenesen elzárják.

16. Nagyobb sujtólégkitöréseknél elő szokott fordulni az,
hogy a sujtólég a behúzó légárammal szemben előre nyomulva
is megtolt egyes munkahelyeket és vágatokat. Ha valami
ilyesféle jelenséget észlelsz, hogy a sujtőléget nem saját
munkahelyedről, hanem más munkahelyen még át nem vonult
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behúzó légáramból kapod, azonnal hagyd el munkahelyedet
és tégy jelentést a felvigyázónak, hogy a veszélyeztetett bánya-
részből az embereket idejében ki lehessen rendelni a sujtólég
elvonulása idejére.

Zsomptakarítás.
A szivattyúk zsompjai bizonyos idő múlva beiszapolódnak s

azokat ki kell takarítani. A Zsomptakarítás első tekintetre veszélytelen
munkának látszik, pedig ennél is sokszor előfordul halálos baleset.
A legtöbb balesetet rendszerint a zsompban összegyűlt, légzésre ártal-
mas gázok okozzák.

1. Zsompaknába és zsompvágatba csak akkor menj bev

ha arra okvetlenül szükség van.
Zsompaknába, még ha jónak látszik is a levegő, csak

mentőövvel s biztonságilámpával felszerelten ereszkedj le,
Jí Zsomptakarítás alkalmával a zsompban a víz felszínén ösz-

szegyült olaj- és benzingázok a nyílt lámpától f elrobbantak és a taka-
rítást végző vájár és segédvájár kezén és arcán súlyosan megégett,

2. Zsomptakarításnál l, ha van, villanylámpát használj,
de munkád előtt és munkád közben a levegőt biztonsági-
lámpával vizsgáld meg.

Amelyik zsompban a biztonságilámpa nem ég, oda
villany lám pávai be ne menj.

|S( A vájár villanylámpával ment be a zsompaknán át a zsomp-
vágatba, hogy azt kitakarítsa s előzőleg annak levegőjét biztonsági-
lámpával nem vizsgálta meg. Társa, aki az aknában tartózkoáott>
látta a villanylámpa derengő világosságát, azt hitte, hogy a vájár
dolgozik s csak akkor vette észre a bajt, mikor kiáltására nem feleli.
A vájárt csak hosszas kísérlet után tudták eszméletre téríteni,

3. A gázok rendszerint a talpon vannak, tehát munka-
közben lehetőleg ne hajolj mélyre.

4. Ha a gázok miatt ventilátor van felszerelve ügyelj
hogy az járjon s a légcsövek rendben legyenek.

5. Munkádat úgy oszd be, hogy sokáig ne tartózkodj
a nehéz levegőjű zsomptérben s akár van záptojásszagú gáz
akár nincs, ha rosszul érzed magad, azonnal menj friss levegőre*

,,Eh l nincs Itt gráz !
Az aknász hiába, mondta",
patíog Hetven kod ő Pál.
Lement a létrán
s ott maradt a zsompba.
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Védekezés a lebegSszánpor veszélyei ellen.
A külföldi bányarobbanások okainak vizsgálatánál kiderült az,

hogy nemcsak a sujtólég, hanem a lebegőszénpor is, ha kellő fínom-
ságú s kellő mennyiségben van jelen, robbanásra képes.

Azokban a bányákban, hol a lebegőszénpor képződés kisebb-
mérvű, annak veszélye ellen úgy lehet védekezni, hogy azt össze-
gyűjtjük s zárt edényekben (lefedett csillékben) kiszállítjuk, vagy
locsolással időnként lekötjük. JÓI jegyezd meg, hogy locsolni
csak ott szabad^ hol a talp nem duzzadó s az a robbanás ellen
csak úgy véd, ha legalább 113 rész víz van a szénpor között,
amit azonban állandóan fenntartani igen nehéz. Éppen ezért ez
a védekezési mód csak alárendelt jelentőségű s helyette ma már a
hatályosabb kőporos védekezést használjuk.

A lebegőszénpor robbanását előidézheti a sujtólégrobbanás,
vagyis a sujtólégrobbanás átmehet szénporrobbanásba s mivel a szén-
por a talpon, az oldalakon, ácsolatfákon lerakódva nagyobb mennyi-
ségben és a bányának nagyobb részében fordul elő, mint a sujtólég,
az ilyen szénporrobbanás sokkal pusztítóbb lehet, mint egy suj tó-
légrobbanás. Előfordul azonban szénporrobbanás anélkül is, hogy
azt sujtólégrobbanás idézné elő. A szénporrobbanást ilyenkor okoz-
hatja: I. kifúvó robbantőlövés, 2. bányatűz, 3. elektromosív
(rövidzárlat).

1. A kifúvó robbantólövés okozta szénporrobbanás ellen
külkőporfojtással úgy védekezz, hogy minden fúrólyuk fölé
másfél kilogramm köport rakj fel zacskóban. Ezenkívül
repesztési kőporövet is létesíts, mégpedig úgy, hogy a munka-
hely körül 5 méter hosszban fúrólyukanként 10 kilogramm
köport szórj el.

2. A bányában más okból (bányatűz, elektromosív, sujtólég-
robbanás) eredhető szénporrobbanás keletkezésének és tovább terje-
désének megakadályozására a nagyobb szénporképződés miatt veszé-
lyes munkahelyeket egymástól mellék-, vagy vándorkőporkövekkel
választjuk el. Szénporos szállító utakon és vágatokban szórt kőpor-
köveket létesítünk, vagyis a vágat oldalára és talpára kézzel, géppel
vagy sűrített levegő ráfúvatásával legalább annyi köport szórunk,
amennyi szénpor van. A légosztályokat, ki- és behúzó légáramokat
pedig egymástól főelzáró vagy légosztályelválasztó kőporövekkel
biztosítjuk.

A főelzáró-, mellék- és vándoröveknél a kó'pormennyi-
ségct utasítás szerint alkalmazd.

3. Ha a kőporövek létesítését vagy megújítását, akár a
lÖvíímester vagy a felvigyázó jelenlétiben, akár magadban
végzed, lelkiismeretesen járj el, vigyázz arra, hogy a kőpor
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száraz és megfelelő lebegöképességŰ legyen. A kftpor akkor
megfelelő lebcgőképességű, ha a levegőbe dobva, nem hull
azonnal a talpra, hanem a levegőben lebegve, lassan száll alá.

4. Ügyelj a szórásnál arra, hogy az már a talpon és az
oldalakon lehetőleg egyenletesen keveredjen a szénporral, hogy
egy esetleges robbanásnál a robbanás tűzmagja előtt rohanó
légörvény, a szénporhoz legalább egyenlő mennyiségű fcöport
tudjon kavarni, mert csak a felerészben kőporral összekevert
lebegőszénporban nem terjed tovább a robbanás tűzcsóvája.

5. Ha a kőporozás és a kőporövek létesítése nincs is rád-
bízva, ügyelj ezekre a védelmi eszközökre, hogy mindig rend-
ben legyenek. Ne engedd azt pajkos csilléseknek megrongálni
s ha valami rendellenességet tapasztalsz, jelentsd a felvigyá-
zónak, mert a szerencsétlen véletlen folytán sohasem tud-
hatod, hogy ezeknek működése melyik pillanatban szükséges
magad és társaid életének megvédésére.

^_ A fenntartócsapat lomha volt pallódeszkáért menni s az egyik
mellékköporöv oldalpolcát vette le, hogy azt használja fel a vizárok

pattádeszkájának kijavítására. A bűnösö-
ket jogosan büntették meg egy műszakra
eső ürestüknek megfelelő Összeggel^ mert
lényeges védőberendezést rongáltak meg
kényelemszeretetből.

.ĵ  Az egyik bányában a főelzáró
övben, ahol a kffpor a főiében elhelyezett
deszkapolcokra volt felhalmozva,, azt
tapasztalták., hogy a polcok meg vannak
rongálva s a kffpor róluk lehullott. Hosz-
szas megfigyelés után rájöttek, hogy a
szállításnál foglalkoztatott csillések játék-
ból megrongálják a polcokat s hosszú kam-
póval lerántják* hogy a köpor az alattuk
elmenö társuk nyakába zuhanjon s ezen
mulattak. A meggondolatlan csilléseke!
jogosan számolták le árára, mert játé-

kukkal veszélyeztették a műszakon lévő összes bányászok biztonságát,

XXI. Fejezet.
Sujtólég- és szénporrobbanás. Bányatüzek.

Hogyan viselkedj sujtólég- és szén por robbanás esetén ?
A tömeges bányaszerencsétlenségek sujtólég- és szénporrobba

násnál fordulnak elő. Bár a bányászszercncse ebből a szempontból
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általában kedvezett hazánknak, mert kevesebb ilyen tömeges szeren-
csétlenség fordult elő, mint külföldön, mégis különösen Nagymagyar-
országon az aninai és petrozsényi bányászatnál több sujtólég- és szén-
porrobbanás történt) hol egyszerre százan és százan pusztultak el.
A mai megcsonkított országban nagyobbraérvű sujtólég- és szénpor-
robbanás I9ii-ben Szászváron és 1932-ben Nagymányokon volt; az
előbbinek ly-cn, az utóbbinak pedig 13-30 estek áldozatul.

A sujtólég és szénporrobbanással olyan elemi erők
szabadulnak fel (láng-, erőművi hatás, utógázok, omlások^
tűz), amelyek ellen a védekezés csaknem lehetetlen. Mind-
azonáltal az esetek azt mutatják, hogy ha nem ért halálos
sérülés^ higgadtságoddal és a helyzet gyors f elismerésével meg-
menekülhetsz. Például a courrieresij francia bányaszerencsétlen-
ségnél, hol ezer ember volt az áldozat, egy bányász 21 nap
múlva menekült meg. Nálunk Szászváron egy tanonc, bár elvesztette
eszméletét az aknában, de megmenekült. Az angliai szerencsétlen-
ségnél előfordult, hogy egyesek, sőt egyes csapatok is lélekjelen-
létükkel életüket megmentették.

1. Ha a sujtólégrobbanás munkahelyeden vagy annak
közelében történik és nem sérülsz meg halálosan s nincs száj-
és orrsisak, valamint oxigénes palack a munkahelyen, kezedet
hirtelen szádra és orrodra nyomva s lehetőleg lélekzetet
nem véve, a vágat oldalán tapogatózva igyekezz a robbanás
helyéről távozni olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudsz.
Ugyanis, ha a robbanás erőművi hatásától és lángjától halá-
losan meg nem sérültél, még az utógázakban elpusztulhatsz,
ezért lélckzésre alkalmas levegőbe kell menekülnöd.

Ha ruhád tüzet fogott, vesd magad le s a földön hőm-
pörgőzve igyekezz azt eloltani.

2. Ha távolodni tudsz a robbanás helyétől s a robbanás
terjedelme nem volt túl nagy, egy lélekzetvételnyi idő alatt
olyan levegőbe juthatsz, ahol nincsenek már mérgező gázok,
magadhoz térhetsz s erőt gyüjthetsz a további menekülésre.
Túlságosan ne rohanj, mert a rohanás mohóbb lélekzetvételrc
kényszerít, mint a mérsékelten gyors mozgás s így a fertő-
zött levegőből többet lélekzcl be s erőd hamarabb elhagyhat.

3. Ha munkahelyedtől távolabb történik a robbanás,
heves szélhez hasonló, éles, zizegő hangot, esetleg lángvilla-
nást, vagy lánghullámot s utána dörgésszerű morajt észlel-
hetsz. Ha a lánghullámot látod magad felé közeledni és idejé-
ben a talpra vetheted magadat s ott maradsz addig, míg a
láng elvonul, az égésből származó balesetet elkerülheted,
de vigyázz, mert az első robbanást több robbanás is szokta
követni s ezt a védekezésedet esetleg ismételned kell.
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4. Amint a lángtünemények elvonulnak, gyorsan emel-

kedj föl a talpról, mert az azt kísérő utógázok legnagyobb
része a talpon gyűlik össze. Ekkor, ha nincs száj- és orrsisak s
oxigénes palack a munkahelyen, kezedet vagy egy ruhadarabot
szádra és orrodra téve igyekezz friss levegőre jutni. Ha villa-
moslámpád van, akkor a menekülés könnyebb, mintha bizton-
ságilámpádat a robbanás eloltotta. Azért az eloltott
lámpát lehetőleg vidd magaddal, hogy ha megfelelő levegőbe
érkezel, azt meggyujthasd.

5. Sujtóléges munkahelyen lehetőleg mindig kabátban
dolgozz, még ha az kényelmetlenebb is, mint ingre vetkőzve,
de semmiesetre se vesd le az ingedet. A tapasztalat azt mutatja,
hogy akik kabátban dolgoztak, nem szenvedtek olyan égési
sebeket, legfeljebb arcuk és kezük égett Össze, mint akik ingre
vetkőzve, vagy félmeztelenül dolgoztak. Tudnod kell, hogyha
felsőtesteden a bőr megég, akkor az égési sebekbe is
belehalhatsz.

6* Ha munkahelyedről sikerült lélckzésre alkalmas
levegőbe jutnod, tovább menekülnöd rendesen csak a behúzó
légáramban szabad, mert ha a kihúzó légáramban menekülsz,
az különösen a robbanás utáni időben, tele lehet mérgező
gázokkal s ott gázmérgezésben pusztulhatsz cl. Ha azonban
a behúzó légáramban tűz keletkezett volna és a behúzó lég-
áram felöl füstöt cazel jönni, kerüld ki azt és inkább várakozz,
minthogy a mérges gázokba mén).

7. Ha nincs más menekülés és ha a kihúzó légáramba
a mérges gázok miatt nem lehet bemenned, a behúzó légáram
pedig a keletkezett tűz miatt füsttel, tűzgázokkal van tele,
akkor, ha társaid is vannak, igyekeznetek kell legalább
hevenyészett deszkapalánkkal a tüzgázak ellen gátat emelni.
Addig a gátnál tartózkodjatok, míg esetleg a már kitisztul-
kihúzó légáramban menekülni tudtok. Megkísérelhetitek
valamelyik légajtó kinyitásával a tfízgázakat a kihúzó lég-
áramba vezetni, de akkor nem szabad se a kihúzó légáramban,
se a bebúzó légáramban a tűzzel szemben tovább mennetek,
míg a tüzet el nem gátoltátok, vagy segítség nem érkezett.

8. Általános tájékozásul szolgáljon, hogy arra menekül-
hetsz, ha a légáram )ó, ahol a bánya nedves, vagy szénportól
mentes, vagy a kőporos védíiövek vannak, mert a legnagyobb
valószínűség szerint ezekre a helyekre a robbanás nem terjedi
W, vagy nem végzett olyan rombolást, mint a többi helyeken*

9. Ha sikerült a bánya gázokkal telt részéből kimenekül-
nőd és kissé magadhoz jönnöd, ne jusson eszedbe, hogy oda
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visszatérj, akár azért, hogy ott maradt társaidnak segítséget
nyújts, akár, hogy otthagyott szerszámaidat, ruháidat kihozd.
Oda csak akkor menj vissza, ha biztosan meggyőződtél, hogy
az otthagyott bányarész levegője kitisztult. Ha a levegő tisztá-
nak ís látszik, széngáz meg mindig lehet benne, amely pillana-
tok alatt megölhet, társaidon pedig, akik a széngázban okvetle-
nül elpusztultak, már úgysem segíthetsz.

5t Egy csoport a robbanás alkalmával megmenekült s annak
egy része kíváncsiságból visszament megnézni) hogy társaival mi történt.
A levegő tisztának látszott^ azonban tele volt széngázzal s a már egy-
szer megmenekültek pillanatok alatt elszédültek) összeestek s meghaltak.

10. A sujtólég és szénporrobbanások után rendszerint
súlyos és nagyobb terjedelmű omlások is keletkezhetnek,
amelyek a légáram és a menekülés útját elzárják. Ha többen
menekültetek meg, akkor igyekeznetek kell az omlást legalább
ügy eltakarítani, hogy a levegőnek utat csináljatok s azon esetleg
átbújhassatok a bánya tisztább levegőjű részébe.

11. Ha a sűrített levegő vezetékét elértétek, azt nyissátok
fci> vagy az összeköttetésnél lazítsátok meg, hogy a sűrített
levegő kiáramoljon.

12. Ha távbeszélő, vagy az aknában szócső van s az még
működik, igyekeznetek kell a külszínnel érintkezést keresni
s jeli adni magatokról. Ugyanerre a célra jól felhasználhatók
a sűrített légvezető csövek és a szivattyú nyomócsövei, vala-
mint a kasvezetékek, amelyeken kopogással életjelt adhattok
magatokról.

y Egy menekülő csoport útját egy szakadás elzárta^ amelyet
szerszám és faanyag hiánya miatt eltakarítani nem tudtak. A szivattyú
nyomécsövén adott sorozatos jelzésre a mentőcsapat figyelmes lett és
a szakadás eltávolításához hozzáfogott. Az gyorsított munkával két
nap alatt sikerült s az élve eltemetettek tŐbb^ kisebb sérüléssel meg-
szabadultak*

13. Ha felvigyázó is megmenekült s ezzel együtt többen
csoportba verődtetek, mindig a felvigyázónak, vagy pedig
a bányát legjobban ismerő, tapasztalt vájárnak kell engedel-
meskednetek, mert a legnagyobb valószínűség szerint így
inkább megmenekültök, mintha saját fejetek után próbáltok
indulni.

Ha a bányában robbanás keletkezik és sikerült meg-
menekülnötök, akár azért, mert távolabb voltatok a robbanás
fészkétől, akár, mert lélekjelcnlétetekkel szerencsésen ki tudta-
tok kerülni a robbanás által veszélyeztetett területről, nyugod-
tan, megfontoltan és türelemmel igyekezzetek az aknához
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közelebb jutni. Ha azt elértétek s azon a kiszállás lehetséges,
ne rohanjátok meg a kast, hanem tartsátok meg a szokásos
rendet, mert a fejetlenség és zavar késlelteti a menekülést
és újabb áldozatokat szedhet.

"ff Sujtólég- és szénporrobbanás után a megmenekültek az aknánál
verődtek össze, a felszállásnál tolongtak s a nagy dulakodásban két emberi
agyontapostak)pedig nyugalommal mindannyian megmenekülhettek volna,.

Védekezés a bányatüzek veszélyei ellen.
A bányatüzek lehetnek istállók, rakodók, bányatérségek,

robbantószerraktárakj gépkamrák, akna- és más ácsolatok meg-
gyulladásából, elektromosív képződéséből (rövidzárlatból) és ön-
gyulladásból keletkező tüzek.

Tűz elleni védekezés földalatti istállókban
és takarmányraktárakban.

Az istállók és takarmányraktárak azért veszedelmesek, mert
a bennük felhalmozott takarmány és szalma könnyen meggyullad-
hat s a keletkezett füst és égési gáz a bányában tartózkodókra vég-
zetessé válhat.

Ezeknek a helyiségeknek az állandó megvilágítása csak zárt
viharlámpával, kézi vülamoslámpával, vagy villany lámpával történhet.

1. Az istállóba vagy a takarmányraktárba, amennyiben
sujtólcges bányáról van szó, csak biztonságilámpával, míg
az egyéb bányáknál csak zártlángú lámpával (viharlámpa)
szabad belépned. Ha munkád van ott, lámpádat ütéstől védett
helyen kampóra akaszd, hogy állandóan szemed előtt legyen
Ne tedd azt le a földre, vagy más helyre, hol könnyen meg-
sérülhet és bajt okozhat.

2. Ezekben a helyiségekben még ott sem szabad dohá-
nyoznod, vagy gyufát gyújtanod, ahol egyébkent a bányában
másutt a dohány/ás meg van engedve.

3. Ha az állandó megvilágításra szolgáló zárt lámpa,
biztonságilámpa, vagy villanylámpa külső, védőüvege meg-
sérült, azonnal jelentened kell, hogy azt ép üveggel cseréljél;
ki. Ugyancsak jelentened kell azt is, ha a csőben vezeteti
villamosvezeték megsérült, mert ahol megsérült, rövidzárlat
s ebből tűz keletkezik.

4. Ahol gyorsoltókészülékek vannak, vigyáznod kell, hogy
azok kijelölt helyükön, kéznél legyenek.

5. Az istállóban az alom, a szénaraktárban a széna rend-
ben legyen.
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6. Az istállóban és a takarmány raktárban csak a kocsis

és a lóápoló tartózkodhat. Nem szabad megtűrnöd, hogy oda
idegenek bejárjanak melegedni és beszélgetni. Ezek avhclyi-
ségek se nem társalgószobák, se nem pihenőhelyek.

7. Az istálló és takarmányraktár ajtói jó karban és ren-
deltetésüknek megfelelően nyitva, avagy csukva legyenek. Ez
azért szükséges, mert az istállók és takarmányraktárak szel-
lőztetése úgy van berendezve, hogy az azon átvonuló levegő,
a szerint, hogy az ajtónak nyitva vagy csukva kell lennie, a
bányából eltávozó levegőbe, a kihúzó légáramba van helyezve,
hogy az istálló levegője, vagy tűz esetén a füst és a keletkezett
gázak ne hatolhassanak be a bányába s fertőzzék meg ott a
levegőt.

8. Ha az istállóban éj jeli szolgálatod van, ne aludj, mert
akár lámpádtól, akár más okból tűz keletkezhet s magad ís
bent pusztulhatsz,

5t Az egyik bányában a, lóápoló az istálló mögötti takarmány-
raktárban lefeküdt aludni. Lámpáját, amely különben zártlámpa volt,
égff állapotban maga mellé helyezte. Almában a lámpát kezével fel-
döntötte, a lámpa üvegje elpattant, a széna meggyulladt s a sürÜ, fojtó
füstben felébredve menekülni nem tudott és bentégett,

Tűz elleni védekezés földalatti rakodók-, gépkamrák-,
robbantóanyagraktárak- és bányatérségekben.
1. Ezeknek a helyiségeknek tűzveszélyét elsősorban a

világítás képezi.
Ha nyílt lánggal van a helyiség világítva, a nyiltlángú

lámpa mindig ott álljon, ahol a lámpa helye vasbádoggal
van a tűz keletkezése ellen biztosítva. Ügyelj arra, hogy
ácsolatra akasztott nyiítlángú lámpád lángja ne érje az ácso-
latot, vagy a gyúlékony anyagokat.

Elektromos világításnál vigyázz, hogy a lámpaüveg védő-
burája ép legyen és a világítási vezetékek meg ne sérüljenek. Ha
ezeken sérülést tapasztalsz, azonnal jelentsd, hogy kijavítsák.

2. A rakodón ne legyen felhalmozva fa, szalma, takar-
mány és más gyúlékony anyag s ezeket a rakodóról azonnal
el kell rendeltetési helyükre szállítanod.

3. Gépkamrákban ügyelj a tisztaságra. Ne legyen ott
olaj vagy olajos kóc felhalmozva, mert az olajos kóc magától
is meggyullad.

Oda, ahol benzinnel, nyersolajjal hajtott gép, vagy töltő-
állomás van, csak biztonsági- vagy elektromoslámpával menj
be. Ilyen helyekhez nyiltlángú lámpával ne közeledj.
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A gépeket az olajszennytől tisztán tartsd, mert az olaj-
szenny gyúlékony.

A surítettlégkazánokből az olajszennyet ereszd le, mert
ez robbanást és tüzet okozhat.

4. A földalatti robbantószerraktárba csak biztonsági-
lámpával menj be még akkor is, ha a bánya egyéb részében
nyíltlángú világítás van. Ügyelj arra, hogy ezekben a helyi-
ségekben ládában száraz homok legyen és a gyorsoltókészü-
lékek rendben legyenek.

A gyorsoltókészülékek kezelésével légy tisztában, mert vannak
olyanok, amelyek egyszerű szelepkinyitással működnek, másoknál a
készülék fenekén lévő szöget kell a földhöz ütnöd működtetésük előtt.

$; Az egyik gépkamrában tűz ütött ki, A gépkezelő a gyorsoltó-
készülékkel nem tudott bánni. Annak egyszerűen a szelepjét kellett
volna kicsavarni s ó' a készüléket rázta és a földhöz ütötte. Ez alatt
az idő alatt a tűz annyira elhatalmasodott, hogy csak nagy nehézség-
gel lehetett megfékezni. Ha a gyorsoltókészülék keselését ismerte volna
a tüzet pillanatok alatt elfojthatta volna.

5. Ott, ahol gyúlékony és robbanó anyagok vannak, ne
dohányozz még akkor sem, ha a bánya nyílt lánggal van
világítva.

6. Ha véletlenül tűz üt ki, azt igyekezz vízcsappal, vagy
a gyorsoltókészülékkel elfojtani.

Ha elektromos világítási vezetéknél, motornál, kábel-
fejnél, transzformátornál, elosztószekrénynél, kapcsolónál,
vagy gyüjtosímiél eícktromosív (rövidzárlat) keletkezne s
tüzet okozna, ezt csak poroltóval vagy homokkal olthatod el-
Vízsugárral ne olts, meri áramütést kaphatsz. Igyekezz az
áramot azonnal kikapcsolni. Ha pedig a szakaszkapesoló nincs
a közelben, telefonon kérd a kikapcsolást. Ha sehogysem bol-
dogulsz és hívásodra segítség nem érkezik, zárd le a tűzajtókat
és siess segítséget hozni.

7. Ha rakodókon vagy vágatokban keletkezik tííz és ha víz-
csap van közel avval, vagy száram homokkal, csetíeg gyors-
oltóké szülékkel igyekezz azt eloltani. Ha úgy elhatalmaso-
dott, hogy ezekkel az eszközökkel nem boldogulsz, akkor a
tüzet el kell gátolni.

8. Ha függőleges aknában tűz üt ki, amennyiben az ki"
húzóakna, a tüzet a vízcsap, vagy a szivattyú nyomócsövének
megnyitásával igyekezz eloltani. Ha az akna behúzó, akkor
a bányában lévő embereknek a második kijáraton való kiszál-
lításával egyidejűleg a tíízbcrs álló akna elzáró ajtóit (a lap-
pancsofcat) le kell zárnod, vagy ha ilyenek nincsenek, az akna
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nyílást szorosan le kell padolnod és agyagborítással kell be-
fedned, hogy a tűz levegőt ne kapjon.

Jt A függőleges behúzóaknában egy aknaács ottfelejtett égő.
lámpájától az aknaácsolat meggyulladt. A tüzet nem tudták eloltani.
Az aknanyílást lepadolással későn zárták el, a füst és a tÜzgázakban
a másik kijáraton menekülő emberek egy része gázmérgezéstől rosszul
lett s közülök egynéhányan megháltak.

9. Ha a bányarészből, ahol a tűz keletkezett, ki keü mene-
külni, az olt tartózkodó embereket úgy értesítsd, hogy tömeg-
rémület ne keletkezzen. Ha az aknán ki kel! szállni s ott fel-
vigyázó nincs, az idősebb vájárok tartsák fel a rendes személy-
szállítás rendjét.

5( Egy bányatűznél tömegrémület tört ki. Az emberek az akná-
nál megrohanták a szállítókast. Oly nagy volt a zűrzavar, hogy az egyik
vájár nyaka a szállítókas és a vezetékléc közé szorult. A szállítás ter-
mészetesen megakadt s hosssú időbe telt, míg a már halott vájár nyakát
elvágták s a kas ismét megindulhatott. Akkorra azonban a tűz f elől az
aknához áramló széngáztól már 55 ember mérgezést kapott és meghalt.

Fegyelmezett viselkedésnél mindnyájan megmenekül-
nek) legfeljebb az utolsók lettek volna rosszul a füsttől és
tüzgázaktól.

Jí Egy ereszkében a kábelben rövidzárlat keletkezett s a hátrá-
nyos burok lánggal égett. Egy vájár a tüzet elgátolás előtt túlbuzgóság-
ból kézi fecskendővel próbálta eloltani. A sűrű kátrányos füstben elté-
vesztette a visszatérés útját s mire a kábeltüzet eloltották, holtan talál-
tak rá.

Jf. Az akna melletti fő, behúzó vágatban levő kompresszor kam-
rában munkaszüneti napon tűz ütött ki, A bányában mindössze hatan
tartózkodtak, mégpedig egy gépész a kompresszor mellett, egy gépkezelő
a vakakna szállítógépénél, a vakakna alatti mélyszinten egy f elvigyázó és
két vájár, mint tűzör. Mikor a tűz keletkezett, a kompresszorkezelő
kimenekült, A. kompresszortól 100 méterrel évó' vakaknai gépkezeld zseb-
kendőjét orrára és szájára szorítva éppen csak, hogy keresztül tudott
jutni a füstön, tüzgázakon és a kompresszor mögött áléit el, A vakakna
alatt tartózkodó f elvigyázó és két vájár a behúzó és kihúzó légáram közötti
legelső keresztvágatban levő légajtót igyekezett kinyitni, hogy rövidzárlat
keletkezzen s a füst és tüzgáz a legrövidebb úton jusson a kihúzó lég-
áramba. Az ajtót nem sikerült nekik kinyitni, annak közelében estek
össze. Mire rájuk találtak mindhárman halottak voltak,

10. A/ ácsolattüzeknél sokkal veszélyesebbek és nehezeb-
ben megfékezhetők a szén öngyulladásából keletkező tüzek,
mert a szénben lévő tűzfészkeket száraz vagy nedves oltóanyag
kívülről való alkalmazásával csak ritkán lehet eloltani.
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A locsolásra nagyon vigyázz, mert ha a tfíz már elhatal-
masodott, a rálocsolt víz a zsarátnokon felbomlik, vízgáz
fcljfídik belőle, amely felrobbanhat és sérülésedet okozhatja.
Ebből az okból tanácsosabb az ilyen tüzeket homok rászórás-
sal s ott, ahol komprimált levegő van, homok vagy kőpor
ráfúvatásával eloltani, illetőleg elnyomni addig, amíg a gát
elkészül.

"ít Egy nagyobb tűzfészket locsoltak vízzel a vájárok. A vízből
a parázson vízgáz fejlődött, amely a lángra kapott zsarátnoktól meg-
gyulladt^ felrobbant s mind a két vájár súlyosan megsérült,

11. Ott, ahol a szén öngyulladásából, vagy a vágatokban
ácsolatgyulladásból keletkezett tüzet száraz vagy nedves oltó-
anyag kívülről való alkalmazásával eloltani nem lehet, ott
csak az elgátolás segít*

Erre a célra, hogy a levegő áramát gyorsan el tudd zárni
s a füstöt és tűzgázat magadtól távoltarthasd, használj lég-
függönyt, amelyet a gát előtt mindaddig tarts függve, amíg
az felépül.

A gátolásnál először egy hevenyészett, deszkából készült,
kettősborítású, sárral bekent, belső gátat s a mögött, a tííztől
kifelé két deszkapalánk közé döngölt, végleges agyaggátat
készíts.

Jt Egy vágattüzet locsolással nem sikerült elfojtani s az a veszély
fenyegetett*, hogy a tűz a közeli robbantóanyagraktárig terjed., amelyben
20 métermázsa robbantóanyag volt. A gyorsan és helyesen véghezvitt
gátolással sikerült a tüzet elfojtani és a gát kibontásánál kitűnt az, hogy
a tűz veszedelmes távolságra megközelítette már a robbantószerraktári
s ha a gát elzárása még egy fél órát késett volna, a raktárban lévő rob-
bantóanyag kétségtelenül felrobban.

12. A gátkészítésnél, hogyha nem nagyon érezhetők »
gázak, nyugodtan dolgozhatsz, ha azonban nehéz gázak vannak,
rövidebb időközökben váltsátok fel egymást.

Ahol mentŐkészülck vagy gázálarc és mentőcsapat van,
ott a gátolást a mentokcszülékkcl, illetőleg gázálarccal fel-
szerelt mentökre kell bíznod.

H Két vájár egy tüzgátat készített. Szorgalmasan dolgoztak*
hogy minél előbb elkészüljön s amikor a felvigyázó visszament hozzá-
juk, azt látta, hogy mindkettő szédelegni és dalolni kezd, mintha ittasak
volnának. Gyorsan a friss levegőre vitték őket s csak nagy, órák hosszáig
folytatott élesztgetéssel tudták magukhoz téríteni.

13. A bányatüzeknél keletkező gázak közül legveszedel-
mesebb és legalattomosabb, mert színtelen, íztelen és szagta-
lan, a széngáz. Ennek a jelzésére igen alkalmas a fehér egérnek
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vagy kanári madárnak a gát mellett tartása, mert az még
rosszulléted előtt jelzi a veszedelmes gázmennyiséget.

14. El ne felejts a végleges agyaggátba legalább egy
egycollos vascsövet beépíteni, mert ezen állandóan meg tudod
figyelni a gátmögötti tűz állapotát.

A bányában lévő tű/gát hoz,
ha ott dolgod nincs, ne menj, mert jj
még a legjobban elkészített gáton
keresztül is szivároghat tíízgáz |
(széngáz) és bajod történhet.

y Egy csillés télen a huzatos, hideg
szállítóvágatból a szállítási szünetben a
kösellévő tüzgáthoz ment melegedni. Ott *
a kiszüremkedő gáz erőt vett rajta, elalélt.
Mikor hosszas keresés után rátaláltak^
már halott volt,

15. A már készenlevő tűzgátakat, ha azokon repedések
keletkeznek, sárral szokták elkenni. Az ilyen munkát másod-
magaddal úgy végezd, hogy míg az egyikőtök dolgozik, a
másik távolabb álljon a gáttól, ahol a gáz kevesebb. Ha vaía-
melyikőtöfc rosszul érzi magát, hagyjátok abba a munkát
s menjetek a friss levegőre.

16. Ott, ahol a bányában iszaptömedékelés van, az a
tüzek elfojtására igen jól használható. Az ilyen munkánál
azonban csak felvigyázó jelenlétében és utasítása szerint
dolgozz.

Ha az iszapolás megkezdődött, az iszapgát hézagain
keresztül a beiszapolt részből a gáz kinyomul s azért csak
akkor tartózkodj az iszapgáthoz közel, ha mentőkészülékkc)
fel vagy szerelve.

Ha az iszapolás befcjeztetett s a gátat meg kell közelíte-
ned, ha füstgáz jelenlétét nem is ereznéd, biztonságilámpával
óvatosan vizsgáld meg a gát előterét, hogy nincsen-e ott
sujtólég veszedelmes mennyiségben Összegyűlve ?

H Egy tűz eliszapolásánál a vájárok mentökészülékkel végezték
az iszapolást. Az egyiknek egy csavarkulcs kellett3 amit egy vájár,
aki jó levegőn volt, mentőkészülék nélkül vitt be hozzá. A vájár azonnal
elalélt s szerencse,, hogy a mentőkészülékkel felszerelt mentők azonnal
friss levegőre vitték s így hosszabb rosszullét után magához tért.

Az iszapcsÖvágatot az iszapolás tartamára el kell zárnod
8 oda éppen olyan óvatosan szabad csak behatolnod, mint
a tüzgát előterébe.

12
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14" Egy iszapvdjdr a vágat iszapolólyukán bekukucskdlt^ hogy
meddig van már a tüzesedő üreg b&szapolva. A kiáramló gázban el-
szédült, s haha találták meg.

17. A tűzgát űjranyitásához akkor szabad hozzáfognod,
ha a gát előtere jól kiszellíízött. A gát nyitásnál csak biztonsági-
lámpát használhatsz s meg kell vizsgálnod pontosan azt,
nincs-e sujtólég ? Az újranyitásnál fehér egér, vagy kanári-
madár legyen veled.

Ha mentokcszülék van a bányánál, legalább két készülék
legyen a gátnyításnál s ha gyanúsat vagy kellemetlenséget
érzel, ami a gáz Jelenlétére mutat, távozz friss levegőre,
vagy ha ki vagy képezve, vedd fel a meittőkésEÜIéket.

\d Egy száraz tűzgát újranyitdsa után két vájár kíváncsiságból)
a felvigyázó parancsa ellenére^ a gátmögötti rész kiszellőzése és a gát
lebontása előtt bement a vágatba^ hogy megnézze a tűznek a nyomát.
Alig tettek pár lépést^ elszédültek s a felvigyázó a gyosran hívott
segítséggel alig tudta Őket a friss levegőre kimenteni.

A félénk ember kis bajbóB rta&yot csinál.
A vakmerő ember még ahol nincs is baj

ott Is csinál.
A bátor ember nemcsak maga nem esik
bajba, hanem abból másokat is kiment.

XXII. Fejezet.
Balesetek vízbetörésnél.

A vízbetörés kétféle okból eredhet- Vagy a kőzetben, rend-
szerint a mészkőben nagyobb vízzel telt üregek vannak s a folyósok^
vágatok ezeknek az üregeknek a hasadékát keresztezik, azokba bele-
lyukasztanakj vagy pedig régi^ lefejtett és elöntött bányaüregekre
lyukasztanak rá.

i. Ha hasadékra bukkansz vagy azt keresztezed, a vesxély
nem olyan nagy, mert a víz lasabbsm tölti meg a vágatot
s időd van előle elmenekülni. A veszedelem altkor nagyobb,
lia ilyen üregekben, vagy régi fejtésekben táróit vízre lyukasz-
tasK, mert ex esetben a víx egyszerrcj ssagy tömegben tör
elíí s oly hirtelen, Siogy menekvésre nincs időd. Ilyen víz-
betörések úgy is előállhat na k, hogy nem lyukasztasz ugyau
még a vízzel telt üregbe, hanem a vágat és az üreg közt el-
vékonyított pillért a víz nyomása áttöri s a résen át betódul
a vágatba. Hogy ez eíö mc forduljon, a vízveszélyes területen
az elöfúrás kotelczíí.



2. Az előfúrás lényege az, hogy a vágat homlokán, a
viszonyokhoz képest 5—10—15 méter hosszú fúrást kell végez-
ned, hogy kellő időben megállapítsd a víztömegnek a vaj-
végtől való távolságát.

3. Az előfűrásokat lelkiismeretesen végezd, mert hogyha
a váj véggel nagyon megközelíted a víztömeget, az a pillért
Összcmorzsolja, munkahelyedre betör és ottfulladsz.

4. Szénnél a víz közelségét az mutatja, hogy a víz a vágat
oldalán szivárog és ha nyomás is van, akkor a széndarabkák
pikkelyszerűen pattognak ie a vájvég oldaláról, ííyen esetben
a munkát hagyd abba és a vizet még előfúrással is csak akkor
csapold meg, ha mögötted a vágatban, vagy felsőbb szinten
a vízgát már elkészült.

Jt Az egyik ereszke középszintjéből indított vágat egy vízzel
elöntött, régi bányarészhez közeledett. Megfelelő mély előfúrásokat
nem készítettek s a vágat és a víztömeg közt lévő pillért a nagy víz-
nyomás szétmorzsolta. A víz pillanatok alatt betört a vágatba, az ott
dolgozó hat munkásnak nem volt ideje menekülni s ottfulladt.

5. Ha vízbetöréses helyen eresekében dolgozol és a véde-
kezésül szolgáló vísgáíalí becsukható vasajtókkal vannak
készítve, a vízbetörés előjeleire gyorsan menekülj és az utolsó
zárja be idejében az ajtót, faogy a vízbetörés a gát mögött
szabályozható legyei*.

Jí Egy vájár a szivattyúmentésen dolgozva a vízbetöréskor
társaitői visszamaradt. Társai sietségükben azt hitték, hogy mindenki
kint van s a vasajtót lezárták, A vájár az ajtót az időközben megnuti
viznyomástól kinyitni már nem tudta s a gát mögött felgyülemlett vízbe
belefult.

6. Ha vízbetörés esetén a víz annyira emelkednék, hogy
a szivattyúkamrában lévő szivattyúk ís veszélyeztetve vannak,
a szivaítyukamra ajtaját gyorsan zárd be és a menekülő-
vágaton menekülj.

7. Ha aknám clyítésnél a íenél< szokatlan duzzadásai: s
a víz hirtelen növekedését veszed észre, ne késlekedj, hanem
a létrán vagy száííítóbödönnel menekülj.

Ha vfzveszélycs bányában dolgozol,
mindig eszedben legyen, hogy a víz
a tűznél is veszedelmesebb és alatto-
mosabb ősellenséged, amely elöl ide-

jében kel! elmenekülnöd!
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XXIII. Fejezet.
Balesetek robbantószerek használatánál.

Szabályok, amelyeket robbantószer kezelésénél és robbantás-
nál ügy kell tudni a lövömesternek és robbantóvájárnak,

mint a Miatyánkot.
Robbanóanyagok.

A bányákban használt robbantóanyagok :
Paxit és Asztralit. Ezek kezelésbiztos (nem sujtólégbiztos)

robbantóanyagok. A kezelésbiztos megkülönböztetés azonban csak
azt jelenti, hogy ezek a robbantóanyagok bizonyos körülmények
között lökésselj ütéssel, tűzzel szemben érzéketlenebbek, mint a
dinamit, azonban csak bizonyos határig. Azért ezeknél a kezelés-
biztos anyagoknál is bizonyos óvintézkedéseket meg kell tartani.

Pannonit. Sujtólégbiztos., de nem kezelésbiztos robbantó-
anyag. A sujtólégbiztos megkülönböztetés azt jelenti, hogy bizonyos
töltésmennyiségnél (500 gramm) a sujtóléget nem gyújtja meg. A
nem kezelésbiztos~ság azt jelenti, hogy éppen olyan óvatosan kell
használni, mint a dinamitot.

Nitrocertusit. Sujtólégbiztos és kezelésbiztos robbantó-
anyag. A töltésmennyiség ennél 600 gramm.

A Dinamitok nem kezelésbiztos és nem sujtólégbiztos
robbantóanyagok, vagyis ezeket a legnagyobb óvatossággal kell kezelni.
Sujtóléges és szénporos bányában velük robbantani nem szabad.

A Dinamitok közül használatosak az új Dinamit I., Új Dinamit
II, és a Nehezen fagyó Dinamit I. Az Új Dinamit I. és II. már + 7
Celsius foknál megfagy, a Nehezen fagyó Dinamit I. pedig csak
a fagypont alatt 8 Celsius foknál. Ennek az előnye, hogy használatánál
a fagyásból keletkező veszélyeket könnyebben lehet elkerülni.

A nem kezelésbiztos robbanóanyagokat felismerheted arról,
hogy piros papírba vannak csomagolva.

Gyutacs, gyújtózsinór és villamosgyújtó.
Kétfajta gyutacsot használnak a bányákban:
1. Vörösrézhüvelyben, a durranó higanyos gyutacsot

Ezt úgy sujtólégmentes, mint sujtóléges és szénporos bányában
lehet használni.

2. Aluminiumhüvelyben az ólontacidos gyutacsot. Ezt
sujtóléges és szénporos bányában használni nem szabad, mert rob-
bantás után a lángralobbant aluminiumhüvelyrészek a sujtóléget
és felkavart szénport meggyújtják.



A gyujtózsinórból használnak a bányában: l. fekete hátrányos
gyujtózsinórt, 2. fehér, enyves gyérfüstűgyúltózúnórt^. gumival
(guttapercha) bevont gyújtózsinórt, vizeshelyeken való robbantásra.

Vittamosgyújtókat az elektromos robbantáshoz használnak.
Kzck a gyújtók vagy már a gyutaccsal fel vannak szerelve, vagy pedig
robbantás előtt kell azokat gyutaccsal felszerelni.

A robbantóanyag szállítása.
A külszínen,

1. Robbantóanyagot gyutaccsal nem szabad együtt szál-
lítani, mert a gyutacs érzékenyebb s ha felrobban, felrobbant-
hatja a vele együtt szállított robbantóanyagot ís s így sokkal
nagyobb rombolás keletkezhet, mintha néhány láda gyutacs
robban fel.

2. A vasútikocsiból a szekérre, vagy más járműre való
rakásnál, a szekérről vagy más járműről a raktárba való
vitelnél a ládákat ne dobáld, ne forgasd, ne hengerítsd, hanem
fogantyújánál fogva emeld s óvatosan rakd egymásra.

3. Ügyelj, hogy a szekér vagy jármű fenekén és oldalán
szalma, gyékény vagy pokróc legyen, hogy a ládák ne dör-
zsölődjenck a szekér vagy jármű oldalához vagy a vasalkat--
részekhez. Derékkötíílánc helyett kötelet használj, mert a
nem kezelésbiztos robbantóanyagok {Pannonit, Dinamitok)
felrobbanhatnak, ha a lánc az esetleg nitroglicerin-foltos
robbantóanyag-ládákhoz dörzsölődik, vagy ha a ládát elfűré-
szeli, megroncsolja.

A szekeret vagy járművet túl ne terheld, hogy tengely-
törést ne kapj s később ne kelljen átrakodnod.

4. A ládákat vízmentes ponyvával takard s kötéllel
erősítsd le, hogy azok ide-oda ne lötyögjenek s ne ütőd jenek.

5. A felrakásnál és a szekéren vagy járművön ne dohá-
nyozz. Ha éjjel kell szállítanod, drótfonatos lámpát használj
s azt inkább a ló vagy jármű előtt vidd, mint a szekéren vagy
járművön.

6* A szekéren vagy járművön fekete zászló, továbbá
vizeshordó s veder legyen az esetleg keletkező tűz eloltására.
Szekérrel vagy járművel csak lépésben haladj. Rossz utakat,
kátyúkat kerüld s ha több szekér vagy jármű van, azok meg-
felelő távolságban haladjanak egymás után. Az első szekér
Vagy jármű előtt haladó kísérő figyelmeztesse a szembejövő
'járműveket, különösen a gépkocsikat, hogy lassítsanak és
összeütközés ne történjen.
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7. A szekerekkel vagy járművekkel a faluban, lakóhelyek
közelében ne állj meg. Ha pedig keréktörés vagy bármi okból
át kell rakodnod, azt a lovak kifogása után, a ládák óvatos
kezelésével végezd.

8. Ha valamelyik láda átrakodás vagy szállítás közben
megsérülne, tartalmát szétszóródás ellen biztosítsd és tartalék-
edénybe tedd.

9. Ha a központi raktárból az egyes üzemekhez kocsival,
vonaton vagy csillékben robbantóanyagot kell szállítanod,
azt csak napvilágnál teheted s ügyelj, hogy a felrakásnál a
járművek túl ne legyenek terhelve s ha facsille nem áll ren-
delkezésre, a vascsillét pokróccal vagy gyékénnyel (szalmával)
béleld ki s eső ellen ponyvával védd.

Se a raktárban, se a robbantóanyag szállításánál ne
dohányozz.

10. Ha a raktárból kell kiszállítanod a robbantószer-
ládákat, ott hatnál többen ne legyetek s lábatokon legyen
nemezpapucs.

11. Ha kezelésbiztos robbantóanyagot dinamittal együtt
kell a központi raktárból szállítanod, akkor először a kezelés-
biztos robbantóanyagot (Paxit, Astralit) kell felraknod s
csak azután a dinamitot, mert ez utóbbi a lökésre, ütésre
érzékenyebb s ennek következtében felrobbanhat*

12. Vigyáznod kell, hogy a központi raktárból csak fel-
bontatlan és sértetlen, 2-5 kilógrammos ládában vigy ki rob-
bantóanyagot. A ládákat két embernek kell vinnie, egy ember
vállon vagy ölben a ládát nem viheti.

1-3. Ha a központi raktárból a robbantóanyaggal ugyan-
azon alkalommal gyutacsot is vételezel, azt csak akkor teheted,
ha a robbantóanyaggal terhelt jármüvek már eltávoztak.

14. A gyutacsot tartalmazó ládát csak fogantyújánál
fogva, két embernek szabad óvatosan emelnie, vinnie s le-
tennie. Egy embernek gyutacsosládát húzni, mozgatni, vinni
s különösen görgetni nem szabad. A gyutacsot tartalmazó
ládát óvatosan bontsd fel úgy, hogy a láda fedelét leszorító
csavarokat csavarhúzóval csavard ki. Ne jusson eszedbe a
láda fedelét feszegetni még faékkcl sem.

15. A gyutacsokat tartalmazó dobozt a központi raktár-
ban kinyitnod nem szabad s nem lehet kevesebb mennyiséget
kiadnod vagy vételezned, mint egy dobozt.

16- Ha a kiadni akart vagy vételezett robbantóanyag-
ládán, vagy gyutacsos dobozon nedvesedésnek vagy kiszivár-
gásnak jeleit észleled, azokat ki ne add, vagy el ne fogadd.
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A bányában.

j. Robbantószert a bánya földalatti raktárába akkor ne
szállíts, mikor ott ki- vagy beszállás van s a szállítást abban
a műszakban végezd, mikor a bányában a legkevesebb ember
tartózkodik.

2. Külön kell beszállítanod a robbantóanyagot s külön
a gyutacsot. A robbantóanyagot csak eredeti gyári ládában
szállítsd, a felbontatlan gyutacsdobozokat pedig erre a
célra készült gyutacsládában.

3. A pokróccal, vagy gyékénnyel (szalmával) bélelt csil-
lében a robbantóanyaggal vagy gyutaccsal együtt más anyagot
ne szállíts.

4. A szállításnál csak zárt lámpát (biztonsági-, vagy
villany lámpa t) használj, még abban az esetben is, ha külön-
ben a bányában nyitott (karbid) lámpát használnak.

H. Dinamitszállításnál egy láda Dinamitot hóna alatt vitt egy
vájár s az egyik kezében karbidlámpáját tartotta. A karbidlámpától
a láda tüzetfogott, a Dinamit felrobbant s a vájárt a robbanás ereje
széttépte.

5. A szállításnál alkalmazkodj a felvigyázó utasításához
s a csille előtt haladva „vigyázz, robbantószer jön" kiáltással
figyelmeztesd társaidat a robbaníóanyag szállítására.

6. A robbantószer szállításról a gépkezelőket s csatló-
sokat előre kell értesítened s figyelmeztetned kell őket, hogy
a szállítást úgy az aknában, siklókban, ereszkékben, mint
a száHstópályákon simán s lehetőleg ütődés, zökkenés nélkül
végezzék. A csillék fel- és lekapcsolásánál, a szállítókasba
való ki- és betolásánál óvatosan járj el, a csillék durva lökését,
ütődését, zökkenését kerüld, mert ezek bajt okozhatnak.

7. A ládákat a csilléből másodmagaddal elővigyázatosan
emeld ki s ha ezt rövid távolságon a raktárhoz kézben kellene
szállítanod, ugyancsak másodmagaddal tedd, de ez esetben
leghelyesebb, ha azt saroglyával viszitek, hogy a ládákat el
ne ejtsétek.

Jí Egy láda dinamitot egy vájár vállán vitt a bányában a rak-
tárba. A ládát véletlenül nekiütötte a f Ötén f elfüggesztett kompresszor-
csőnek s mivel a dinamitból a nitroglicerin kivált ügy-, hogy az még a
ládát is átitatta, a nitroglicerin az ütés következtében f elrobbant) a rob-
banás a vájárt $ három társát szétszaggatta.

8- A robbantószerraktárba vagy annak előterébe, ha az
ki van padolva, csak nemczpapuccsal vagy mezítláb menj
be. Patkós, szeges cipővel ilyen raktárba be ne lépj.
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9. A raktárba nyiltlángú lámpával belépned nem szabad,
még abban az esetben sem, ha a bányában a nyitottlángú vilá-
gítás meg van engedve.

10. A raktárban a polcokra a robbantóanyag-ládákat
óvatosan helyezd el, ne told, ne húzd azokat. Az egyfajta
robbantóanyagot együvérakd ügy, hogy a ládák felirata kivü!
látható legyen. Fokozottan ügyelj a gyutacsládáknak a gyutacs-
raktárban való elhelyezésénél.

Robbantóanyag és robbantószer vételezése.
1. A robbantóanyag-ládák felbontását csak az előtérben,

az előírt, faggyúval bekent faékkel vagy rézvésővel és fakala-
páccsal végezd.

2. A vételezésnél a raktár előterén kívül nyugodtan várj,
amíg sor kerül rád. A felbontatlan, gyári csomagolásban léví*
robbantóanyagot vedd át, zárd a vételező ládádba s azután
menj gyutacsot vételezni.

3. A vételezett gyutacsot óvatosan helyezd furatos fado-
bozodba vagy a bőrzacskóba s úgy zárd be a gyutacsládádba.
A kezelcsbiztos robbantóanyagoknál (Paxit, Astralit) a véte-
lezett és furatos fadobozba helyezett gyutacsot a vételezi}
láda külön rekeszében is viheted munkahelyedre, ha a láda
legalább két és fél centiméter vastag deszkából van készítve,

4. A gyutaccsal felszerelt villamosgyújtók vételezésénél
azokat, mivel vezetékeik miatt nehezen kezelhetők, óvatosan
helyezd el dobozodban vagy a bőrtáskában, hogy össze ne
ütődjenek s fel ne robbanjanak.

H, Egy felvigyázó a robbantószerraktár előteréből egy csomó j-as
számú villamosgyutaccsal f elszerelt vittamosgyújtót vitt ki pusztakéz-
ben s maga után az ajtót betéve egy párat az ajtóval az ajtófélfához oda-
zárt. Azok felrobbantak s afelvigyázó kezén és arcán súlyosan megsérült.

5. Robbantóanyagot csak úgy vételezhetsz, ha vájár vagy,
továbbá, ha az üzemvezető a vételezésre kijelölt.

6. Ha a robbantószert a lövőmester vagy felvigyázó
vételezi s osztja szét az egyes munkahelyek között, ügyelj.
hogy az, aki a robbantóanyagot a hátán viszi, a munkahelyed r*.
be ne menjen. Ebben az esetben a robbantószert a munkahely
lőszerládájánál vedd át s azt azonnal zárd be.

A robbantőszerek tartása a munkahely közelében.
i. A vételezett robbantószert munkahelyed közelébe:'

az erre a célra szolgáló külön robbantóanyag- és külön gyutacs



ládába kell helyezned. Ezekben a ládákban mást, mint robbantó-
anyagot és mást, mint gyutacsot a fogó szerszámon és gyújtó-
zsinóron kívül nem tarthatsz.

Egy és ugyanazon lőszerládában kétféle robbantó-
anyagot, vagyis kezelésbiztos és nem kezelésbiztos anyagot
ne tarts, mert a nem kezelésbiztos anyagnál különös óvintéz-
kedések szükségesek, amit ha véletlenül, vagy megszokásból
elmulasztasz, bekövetkezhet a baleset.

A kezelésbiztos robbantóanyagoknál (Paxit, Astralit)
egy és ugyanazon ládában tarthatod a gyutacsot is, ha a láda
legalább két és fél centiméter vastag deszkából készült és a
gyutacsok a láda külön rekeszében, minden egyes gyutacs
számára külön fúratú fadobozban vannak elhelyezve. Semmi-
esetre sem szabad a nem kezelésbiztos robbantóanyagokat
így tartanod, mert ha véletlenül felrobbanak a gyutacsok,
még ha fúratos dobozban vannak is, akkor is felrobbant jak a
lőszerláda másik rekeszében szabálytalanul tartott nem kezelés-
biztos robbantóanyagot s ezzel a veszélyt növeled.

A gyutacs eltartására legalkalmasabb a fúratos fadoboz,
hol minden egyes gyutacs külön furatban van. Egyik a másik-
hoz nem ütödhet. ÜtŐdés, lökés következtében nem robbanhat
fel olyan könnyen, mintha egy bádogdobozban, vagy egy
bőrzacskóban van. Igen rossz szokás a gyutacsokat fűrész-
porban tartani, mert a fíírészpor magábaszedi a nedvességet
s a gyutacs robbantó töltését is megnedvesíti. A nedves gyutacs
nem robban el s az el nem sült lövések lerobbantása sok
balesetet okoz.

2. A munkahely lőszerládáit (robbantóanyag- és gyutacs-
láda) a felvigyázó által kijelölt helyen helyezd el. Az elhelye-
zésnél ügyelj arra, hogy azok a közlekedésre nem igen hasz-
nált folyóson, vagy vágatban, ne legyenek se túl távol, se túl
fcözcl a munkahelyhez. Mert, ha távol vannak, akkor a munka-
helyre való vitel közben történhet baj, ha pedig túl közel
vannak s véletlenül felrobbannak, akkor a munkahelyen
levőket veszélyeztetik.

3. A két lőszerládát zárva kell tartani. A kulcs csak
annál lehet, aki robbantóanyag vételezésre jogosult.

Tartsd számon,, hogy mennyi robbantószert használsz
ItytL Ha azt látnád, hogy ládád illetéktelen kinyitásával, vagy
feltörésével abból robbantószert loptak, jelentsd, hogy a
Éblvajlásnak véget vessenek.

4. A lőszerládákból a robbantóanyagot és gyutacsot
*sak akkor szabad kivenned, ha munkahelyeden a fúrólyukkal
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már kcszca vagy. A kiveti s a fórólyuktöltcsncl eí nem íiasznált
1 obfoantószert azonnal vidd vissza a lőszerládába és zárd el.

Igen veszélyes, ha robbantóanyagot és gyutacsot a ládából
kivéve, kényelmi okból, műszak alatt a munkahely én tartasz.

$ Egy vájár a bádogdobozban Uv8 gyutacsokat a munkahelyen
az ácsolat egyik bélésdeszkájára helyezte, a helyett, hogy betette volna
a lőszerládába. A doboz leesett, tartalma szétszóródott s egy gyutacsot
nem sikerült megtatálnia. Később munkaközben erre az egyre rálépett
és súlyosan megsebesült.

5. A lőszerládából kivett gyutacsot kézben, védődoboz
nélkül ne vigy munkahelyedre. Útközben elejtheted, valamihez
odaütheted s esés, vagy ütődés következtében felrobbanhat.

H Egy vájár a feltörésbe létrán felmenve kezében két darab
gyutacsot vitt a lövéshez. Az egyiket leejtette s az utána jövő segéd-
vájár arra rátaposott. A felrobbant gyutacs repeszdarabjai a segéd-
vájárt megsebesítették.

6. A robbantószereknek ládából való kivételénél és be-
helyezésénél vigyázz nyilüángű lámpádra, Azt legalább
2 méter távolságban úgy helyezd el, hogy a lámpa lángja
a robbantószerekkel érintkezésbe ne jöhessen. A lámpát
ne akaszd az ácsolatra a lőszerláda fölé, mert az a lőszer
közé eshet s azt felrobbanthatja.

7. Ha robbantóanyaggal bánsz, vagy a töltést készíted elő,
ne dohányozz, mert előbb-utóbb felrobbansz.

A robbantószer elhasználása.
A robbantószer hibái.

l. Ha a robbantószer fclhaszsiálásáxiál azt vennéd észre,
hogy a Dinamitból a robbantóolaj (nitroglicerin) cseppekfocn
kiválik, szűrös szagot terjeszt, vagy a Dinamit fagyás miau
kemény, továbbá, ha a Paxit megkeményedett és azt sryomo-
gatással sem tudod mcgpuMtani, vagy más robbantó anyag
töltényén a rendestől eltérő, gyanús jelenségeket észlelsz*
azt robbantásra felhasználnod nem szabad, hanem jelentened
kell a felvigyázónak s az üzemvezető által előírt módon,
óvatosan vissza kell szállítanod a raktárba.

A romlott robbantószert régi fejtésekbe tenni s ráom-
lasztani a fejtést, vagy ráiszapolni, vízbe, zsompba vagy
csorgába dobni nem szabad, mert a fejtés beomlasztásáií-5;

az felrobbanhat. Az iszapolásnál pedig az iszapvíz kioldj
belőle a robbantóolajat (nitroglicerint) és az caorgákban,
zsompban, szivattyúkban felrobbanhat.



A fagyott Dinamitot az arra a célra szolgálé külön
készülékben szakszerűen kell kiengesztelned. Leghelyesebb,
ha a fagyott Dinamithoz hozzá sem nyúlsz, mert az, ütésre
tűz nélkül is robban. Azt, hogy a fagyott Dinamitot nadrág-
zsebedben, csizmád szárában, kebeledben, hónod alatt engesz-
teld fel, ha életed kedves, meg ne kockáztasd. Száz és száz
társad életével lakolt már ezért.

Az aknamélyítésnél a kühzinen tartott dinamit megfagyott.
Azt a vájárok bevitték a gépházba, közel tették a me'eg kályhához,
hogy felengeszteljék. A Dinamit felrobbant és a gépházban tartózkodókat
a robbanás részben megölte^ részben megsebesítette.

A vájár három töltény Dinamitot úgy akart felengesztelni,
hogy azokat a karbidlámpa ernyőjére tette s az ernyőt lámpája lángjával
kezdte melegíteni. Az ernyő áttüzeseáett s mielőtt a Dinamitot arról
elvehette volna, felrobbant s a robbanás ereje a vájárt széttépte.

A megkeményedett Pasit egyrészt azért veszedelmes,
mert a gyutacsnak nem tudsz benne helyet szorítani s az
erőltetés, nyomás következtében a gyutacs kezedben fel-
robbanhat ; másrészt a megkeményedett Faxittoltény nem
robban el s az el ueni robbant töltés megsemmisítésénél
történhet baleset.

2. A gyutacsnál a hibát külsőleg arról ismerheted fel,
hogy a vörösrézhüvelyen a nedvesség következtében zöld
foltok keletkeznek, az aluminiumhüvelyű (ólomacidos) gyu-
tacsnál pedig azon fehér kivirágzás látszik. A zöld foltokat
vagy fehér kivirágzást ne jusson eszedbe lekaparni, hanem
a romlott gyutacsot add vissza a robbantószerraktár fel-
vigyázójának s kérj helyette mást.

3. A gyujtózsinórnál a hibák külsőleg sérülésekben
mutatkoznak (csavarás, lapítás, szakadás). A zsinórból vágd
ki a sérült részt és saját érdekedben úgy bánj a zsinórral,
hogy azon ilyen sérülések ne keletkezzenek. Ha ilyen sérült
részt használsz a gyújtásnál, kiícszed magad annak, hogy el
nem sült lövést kapsz, amelynek megsemmisítése veszedelmes
s ha még sikerül is, idővesztcsséggel jár,

Ha a gyujtózsinór égési idejét találod gyanúsnak, akkor
a karikából vágj le pontosan egy méter hosszú darabot, gyújtsd
meg, órádon figyeld meg az égés idejét és ha a zsinórdarab
100 másodpercnél rövidebb, vagy 120 másodpercnél hosszabb
Idő alatt <*g el, ne használd, hanem jelentsd a felvigyázónak
i8 kérj mást a raktárból.



A gyujtótöltény felszerelése,
4. A gyujfotöltényt, vagyis azt, amelyikbe a gyutacsot

elhelyezed, csak a munkahelyen, vagy annak közvetlen közelé-
ben és közvetlenül a fúrólyuk töltése előtt szabad elkészítened.
Ha a gyújtó tol tény t munkahelyedtől messzebb készíted el,
messzebbről szállítod oda, vagy hosszabb ideig elkészítve
áll, nagyobb eshetőség van arra, hogy felrobbanhat. Ha pedig
felrobban, nagyobb bajt okoz, mintha egy, vagy több gyutacs
magában, töltés nékül robban fel.

[̂  A csillés egyik munkahelyre hívta a lövőmestert} akinél külön
ládában volt a Paxit és a gyutacs. A lövomester nem ért rá azonnal
elmenni^ tehát két Paxit töliényt gyutacsokkal felszerelve^ szabály
ellenére átadott a csillésnek. A csillés mindkét kezében egy-egy gyújtó-
töltényt fogva egy ereszkén ment le^ megbotlott, az egyik töltényt való-
színűleg a sínhez vagy oldahámfáhoss ütötte^ az felrobbant s a robbanás
ereje a csillést széttépte.

5. A gyujtótöltényben a gyutacsnak faszöggel csinálj
helyet. A gyutacsot egészen, de ne túl mélyen siillyesztd be
a tölténybe. Ha a gyutacsot nagyon mélyen süllyeszted be?
akkor a tölténynek gyutacs mögötti része csak elég, nem
fejt ki robbantóimmkát s ezzel csak elpocsékolod a robbantó-
anyag egy részét. Ha pedig nem süllyeszted elég mélyen bele,
abból kimozdulhat s vagy egyáltalában nem, vagy csak
tökéletlenül robbantod el a gyújtót öl tény t.

A töltény csomagolópapirosát kösd a gyujtózsinórhoz,
vagy a villamosgyujtó vezetékéhez.

6- Ha a gyújtás gyujtózsinór segélyével történik, a gyújtó-
zsinórnak a gyutacs hüvelyébe kerülő részét egyenesre vágd

le és óvatosan told a hü-
velybe, amíg az a rob-
bantóclegyet elzáró fedő
lapkát eléri. A hüvelynél
a végét fogóval szorítsd a
gyujtózsinórhoz úgy, hogy
balkezedben ne a gyuta
csőt, hanem a gyujtózsinórf
fogd. Ha a jobbkezedbcB
levő fogóval a hüvelyt gyÖB
gén rányomtad a gyújtó
zsinórra, a hüvelyt a fogó-
val jobbkezedben tartsd
távolabb magadtól s úgy
szorítsd rá erősebben a zsi
nórra. Ha így eltartod mst-



gadtól a gyutacsot, még véletlen felrobbanás esetén is elkerül-
heted a súlyosabb sérülést. Ne jusson eszedbe foggal rászo-
rítani a gyutacsot a gyujtózsínórra, mert ezért a szabály-
talanságért drágán, a fejeddel fizethetsz.

•7. A gyújtásra használt gyujtózsinór hosszát gondosan
válaszd meg. Ha a gyújtás után távolabb kell menned a robban-
tás helyétől, hosszabb gyujtózsinórral gyújts, mintha közelebb
van a búvóhelyed. Azonban legrövidebb zsinórod hossza
80 centiméternél kisebb ne legyen és minden egyes további
fúrólyuknál a zsinór hosszát 15—15 centiméterrel növeld.

8. Ha a gyújtás villamosízzógyujtóval történik és az
izzógyujtó nincsen fölszerelve gyutaccsal, az izzógyujtófej
hüvelyébe a gyutacsot csak közvetlenül a gyújtó tol tény be való
helyezés előtt tedd be. Itt is a lökupakot (izzógyújtót) úgy
helyezd be a gyujtótölténybe, hogy a gyutacs egészen, de ne
túl mélyen legyen a robbantóanyagban, mert ez esetben
a tölténynek a gyutacs mögötti része csak elég s nem fejt ki
robbantómunkát s ezzel csak elpocsékolod a robbantóanyag
egy részét. Ha pedig nem süllyeszted be elég mélyen, abból
kimozdulhat s vagy egyáltalában nem, vagy csak tökéletlenül
robbantod el a gyújtó töltény t.

Töltés.
9. Töltés előtt a fúrólyukat jól tisztítsd ki a kaparóval.

A töltényeket óvatosan told be a fa- vagy vörösréz-
töltővesszővel. Erre különösen a nem kezclésbiztos anyagoknál
(Dinamit és Pannonit) ügyelj. A felszerelt gyújtó töltény t
utoljára helyezd el óvatosan s azután fogj hozzá a fojtáshoz.

Aknamélyítésnél és nedves munkahelyen erre a célra
szolgáló gyujtótöltényt és vízalatti robbantásra készült
gyutacsot, lökupakot és gyujtózsinort használj.

A fúrólyukat egyidöben csak egyfajta robbantóanyaggal
szabad megtöltened. Különösen nem szabad egyszerre kezelés-
biztos és nem kezelés biztos robbantóanyagot használnod,
mert a nem kezelésbiztos robbantóanyagoknál különleges
óvintézkedésekre van szükség, amit bízva abban, hogy kezelés-
biztos anyagot is használsz, véletlenül vagy megszokásból
könnyen elmulaszthatsz s bekövetkezik a baleset.

Fojtás.
10. Fojtásra kézzel könnyen alakítható) de ne nedves

anyagot használj.
Jf Igen gyakran megesik az, hogy kényelemszeretetből egyes

helyeken fojtásra laza homokot vagy szénport használnak. Ez azonban
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nem jó, mert a töltést nem leket vele jól lefojtani s igy a robbantással kellő
hatást nem tudsz elérni s végeredményben a robbantóanyagot pocsékolod.

Különös fojtást (fadugó, papirosba, vascsőbe tölténnyé
alakított homok, víz, űrfojtás) csak az előírásnak megfelelően
használj, de ex esetben is a töltény fölé egy vékony agyag-
fojtásrcteget tégy.

11. Az agyagot először gyúrd össze, azután hurkákká
alakítsd, tedd be a fúrólyukba és a töltővesszővel óvatosan
verd le.

12. A fojtás vastagságát sujtólégbiztos robbantóanyagnál
(Pannonit, Nitrocertusit) a lyuk félhosszára, kezelésbiztos,
de nem sujtólégbiztos (Astralit, Pasit), valamint nem keze-
lésbiztos és nem sujtúlégfoizios robbantóanyagokiiál (Dinamitok
különböző fajtája) a lyuk mélységének egyharmadára szabd.
Ügyelj arra, hogy a legkisebb fojtás a legrövidebb lyuknál
se legyen 25 centiméternél kisebb.

Ha rövidebb fojtást veszel, mivel nincs megfelelő ellent-
állása, a robbantóanyag nem tudja kifejteni a benne levő
erőt s könnyen kifúvó lövést kaphatsz. Különösen vigyázz
erre a sujtóléges és lebegőszénporos bányákban a rövidebb
lyukú, egyengető lövéseknél, mert ha itt nem adod meg a
szükséges, legkisebb vastagságú fojtást, könnyen okozhatsz
sujtólég- vagy szénporrobbanást.

13. Fúrtlyukban le nem fojtott töltényeket ne robbants,
mert a lövés ki fog fújni s annak gázai veszedelmessé vál-
hatnak.

Robbanlótöltényekct fúrólyukon kívül bármely célból
olyan bányában se robbants föl, ahol a nyíltlángú világítás
meg van engedve. Az így felrobbantott robbantóanyagnak
gázai ugyanis teljesen a levegőbe mennek, nem használtatnál*
el robbantási munkára s a gázok és füst a levegőt még nagyobb
mértékben mérgezik meg, mint a lefojtott töltésnél. Azon-
kívül az ilyen lövések még tüzet is okozhatnak és a különbem
nem veszélyes szénport ís felrobbanthatják.

5f. Bgy munkahelyen a vájárok nem megfelelő vastag fojtási
adtak. Négy lövés közül kettő kifúvó volt. A vájárok nem várták meg
a munkahely levegőjének megtisztulását^ hanem bementek s ott a robban-
tási gázokban megfultak.

JJ Egy vájár sínt akart elvágni. Megfelelő szerszáma nem volt
a közelben, azért egy Paxitto'ltényt kötött a sínre s azzal akarta azt
eltörni. A robbantás a gúritó felső rakodóján történt. A gúrítóban lévő
szénpor felrobbant s lángja úgy a gúritó alsó, mint felső rakodóján lévő
munkásokon súlyos égési sebeket okozott.



Gyújtás.

Gyújtás gyujtózsinórraL

14. A különböző hosszúságú gyujtőzsinórral felszerelt
töltényeket úgy helyezd cl, hogy előbb abba a lyukba, amelyik-
nek legelőbb fccíll felrobbannia, a leghosszabb Ksiiiórá s
amelyiknek pedig legutoljára kell elmennie, abba a legrövi-
debb zsinórú gyujlótöítcnyt tedd. íia ezzel elkészültél, utánuk
a többieket úgy helyezd el, hogy a korábban meggyújtásra
kerülő fúrólyukba mindig a hosszabb zsinórral felszerelt
töltény jöjjön.

15. A lyukakból kicsüngő gyujtózsínórókat gyújtás előtt
cles késsel ferdén vágd le addig, míg a gyujtózsinór puskapor-
bele látszik. A ferde levá-
gásnál egyik kezeddel úgy
fogd a gyujtózsinórt, hogy
az meg ne ránduljon s a
gyutacs a gyujtótöltény-
ben el ne mozduljon.

Helytelen a gyújtó-
zsinór levágásának az a
módja, hogy a végét be-
hajtod s úgy akasztod neki
a kést, inert a zsinór vége
így összeroncsolódik s a
gyújtás bizonytalanabb
lesz. Ugyanebből az okbóí
még helytelenebb a zsinór-
végnek behasítása, mert
így a puskapor kíszóródík
s a meggyújtás bizonytalanabb lesz és hosszabb időbe kerül.

16. Ha háromnál több lyukai keíl clrcpesztencd, akkor
a gyújtást pajtásoddal együtt végezd, de a gyújtás előtt
pontosan meg kell beszélnetek azt, hogy melyik Jyukat melyi-
kotök fogja meggy új tani s a gyuftási sorrendet pontosan meg
kell tartanotok.

y. Ha a rövidebb gyujtózsinórt gyújtjátok meg előbb, megesketik
azs hogy ez a fúrólyuk még a többiek gyújtása előtt felrobban s meg-
sebesültök) ami bizony igen gyakran megtörtént már.

Ha tíznél több lyukat kell egyszerre elrobbantanod,
azt csak villamos gyújtással tedd. Két embernek tíznél több
gyujtózsinórt mcggyujtani vésze deímess mert egy embernek
olyan sok időbe kerül ötnél több lyuk meggyújtása, hogy az



alatt a meg gyújtót t lyukak felrobbanhatnak. Három ember
gyújtásánál pedig a gyújtás sorrendjében állhat elő zavar
s valamelyik lyuk idő előtt elsülhet.

|4 Tizenkét lyuk elrobbantásánd! a harmadik gyújtó ember
a neki kiosztott lyukak közül az utolsót., a legrövidebb zsinórút hamarabb
gyújtotta meg s az előbb elsült, mielőtt két társa a gyújtást befejezte
volna s mindnyájan megsebesültek.

17. A gyújtást lámpád felhúzott lángjával végezd. Gyufa]
vagy öngyújtó erre nem alkalmas.

xS. A gyujtózsinór meggyúlladásának jele az, hogy a
végén a puskapor lángja kifúj és amint a láng bent előrehalad,
a zsinór külső bevonata fokozatosan olvad,

Ha gyújtás közben az egyik zsinór nem fogott tüzet s
azt pillanatok alatt nem tudod újból meggyujtani, hagyd abba
a gyújtást, mert időt veszitsz s a már égő zsinóru fúrólyukak
elrobbanhatnak, mielőtt otthagyod a munkahelyet.

A már egyszer otthagyott munkahelyre a kialudt zsinór
újragyujtására vissza ne térj, ha ott még a többi gyujtózsinórok
égnek.

Jt A vájárok nem tartották meg a gyújtást sorrendet s tévedésből
etöbb a rövidebb gyujtózsinárt gyújtották meg. A rövidebb zsinóru töltés
elrobbant, mielőtt még a többiek gyújtását befejezhették volna. Az egyik
vájár sérülésébe belehalt.

$_ Igen sokszor megtörtént^ hogy a gyujtózsinórok közül egy vagy
kettő nehezen^ vagy éppen nem akart meggyulladni. Míg ezzel bajlódtak^
a meggyujtott többi lyuk felrobbant s a munkahelyen lévők súlyosan
megsérültek.

Jt Igen gyakran megtörtént az is, hogy a vájárok visszatértek
megnézni, hogy a nehezebben meggyulladt gyujtózsinór ég-e s e közben
a fúrólyukak felrobbantak s több halálos baleset történt.

5t Gyakori baleset a következő; Nedves fúrólyukak felrobbantá-
sánál a gyujtótöltényt röviá zsinórral szerelik fel és a zsinór meggyúj-
tása után helyezik el és fojtják le a fúrólyukban azért, hogy el ne ázzon.
A töltény természetesen felrobban, mielőtt eltávoznak a munkahelyről.
Aki ilyen őrültségei cselekszik, végeredményben nem tesz mást, mint
kezéből kiereszti ugyan a meggyujtott töltényt, azonban leguggol mellé.,
hogy jobb célpontul szolgáljon s a robbanás tökéletesebben végezzen vele.

Ferdén és hosszúra vágd a zsinórt késsel
• ha több a fúrólyuk, gyújtani ne késs el.
Gyújtás után éli Mit, ha észbe nem vésel:
halál fla fesz egy elkésett lépéssel.
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Villamos gyújtás.

19. A villamos repesztésnél a gyújtást a felvigyázó, lövő-
mester vagy az előírt (vezető) vájár végezheti.

Ha egy lövésed van, a lőkupak két huzalját a vezetékhez
úgy kapcsold, hogy a két huzal a robbantási vezeték megfelelő
két végével egymásba fonódjék s érintkezésük állandó legyen.
A huzalvégeket ne kapcsold egymással hurokkal, mert az
érintkezés így nem állandó s a töltés elrobbantása bizonytalan.

*^~ ""tXS&gZf^:

A
20. Ha több lövésed van, a lőkupakok robbantó huzalait jól

egymásba fonva és nem hurokkal, egymáshoz sorban kapcsold
úgy, hogy az első és utolsó lőkupak külső vezetékeit a robbantási
vezeték megfelelő két végéhez fond.

Ha a robbantást végzed és a
gyujtógépet kezeled, utolsónak kell
elhagynod a munkahelyet s a többiek
mindig előtted menjenek a gyújtás
helyéig. Csak, amikor meggyőződtél,
hogy mindenki körülötted van s az
utak el vannak állva, jól kapcsold
rá a gyujtógépet (puskát) a rob-
bantóvezetékre s „tűz" vezényszó után kisvártatva süsd el.

J{ Igen gyakran megesik, hogy a gyujtógépet kezelő lövőmester
a fenti szabályt nem tartja meg. Még a vájárok a munkahelyen
vannak, mikor a gyujtógépet rákapcsolja a vezetékre^ elsüti s több
halálos balesetet okoz,

21. Hogyha egy folyosóból nyíló két vagy több munka-
helyen kell villamosán robbantanod, minden munkahely szá-
mára külön robbantóvezetéket kell készítened s a gyujtógép
helyén a vezetéket a munkahely számának megfelelően meg
.kell számoznod.

!4 A gyújtást végző lövőmester^ mivel a vezetékek nem voltak
wiegszámozva téves vezetékre kapcsolta rá a gyujtógépet s azon a helyen

13
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robbantotta fel a töltéseket, amelyet a vájárok az Összeköttetés létesítése
után még nem hagytak el. Az egyik -vájár súlyosan megsérült., a másik
meghalt.

22. Ha a gyújtást befejezted, a gyujtógépet (puskát)
azonnal szereld le a vezetékről. Ezt az esetben is tedd meg,
ha gyújtás után a lövés nem ment el és a munkahelyre mégy,
hogy a vezeték összeköttetéseit megvizsgáld s az el nem süíés
okát kipuhatold.

]4. A gyujtógépet a lövőmester a gyújtás után a vezetékről nem
szerelte le s úgy ment a munkahelyre, hogy a nem sikerült lövés okát
megtudja. Eközben a hátrahagyott csillés a vezetéken f elkapcsolva hagyott
gyuj tógépet kíváncsiságból működtetni kezdte. Ezalatt a vezeték Össze-
köttetését már megjavították és a fúrólyukak elrobbanva a munkahelyen
tartózkodók közül egyet halálosan s kettőt súlyosan megsebeztek.

Búvóhely.
i. A búvóhelyet, ahová a csapatnak a gyújtás után vissza

kell vonulnia, elííre és úgy válaszd meg, hogy az ne legyen
túlságosan távol a munkahelytől, azonban a szerterepülő
kőzet- és színdaraboktól megóvjon és a robbantási gázok
elvonulásának útjába ne essen.

Legjobb erre a célra a robbantási vágattól kiinduló
oldalvágatot, vágatkönyököt használnod. Ha ilyen nincs közel-
ben, akikor a vágatba búvólyukat készíts, vagy ha nem lehet

a vágat oldalát gyöngííeni, úgy a
robbantás helyétől legalább 50 mé-
terre, érésiekében és siklóban lég-
aíább 30 métene gerenda vagy
erős üeszkapaíánkot áüíis föl s :t
mögött magadat jól fedezve várd
be a robbanást.

Jí Igen gyakran megesett^ hogy
szintes vágatban, ereszkében és siklóban
nem csináltak deszkapalánkot s hanem

^^_^ bizonyos távolságban várták a robbanás
bekövetkezését. A szerterepülő kő- és

széndarabo^ amelyeket a vágat oldalához való ütödés eredeti irá-
nyuktól eltérített, a várakozó munkásokat súlyosan megsebezték.

J4 Veszedelmes szokás, hogy robbantás alatt csillék mögé búj-
nak, mert az éppen nem nyújt a szerterepülÖ kő- és széndarabok ellen
biztonságot s ebbö'l már nagyon sok baleset történt.

VillamosgyújtásKál a villamos gy új tógép felkapcsolás.-,
nak helyét úgy kell meg választanod, hogy egyúttal búvó-



'95
helyed is legyen, mert így könnyen ellen őrizheted, hogy a
veled dolgozók mind fedve vannak-e?

Jt Megtörténts hogy más helyen volt a munkások búvóhelye s
másutt a villamos gyujtógép felkapcsolásának helye. A lövőmester abban
a hitben, hogy a munkások a búvóhelyen vannak., gyújtott, pedig azok még
nem fedezték magukat s a robbanás következtében súlyosan megsebesültek.

2. Hogyha a robbanás helye és a búvóhely közt közbeeső-,
keresztező- vagy oldalvágat van, ezek minegyikébe egy-egy
embert kell állítanod, aki megakadályozza, hogy az arra köz-
lekedik közül valaki a veszélyeztetett vágatba behatoljon.

fl; Igen sok baleset történt azáltal, hogy ezt elmulasztották s
míg a robbantási munkahelyen dolgozók fedezték magukat) addig olyanok,
akik gyanútlanul a veszélyeztetett vágatba mentek, vagy azon áthalad-
tak) súlyosan megsérültek.

Összelyukasztásnál, ha kopogtatással meggyőződtél, hogy
a távolság nem lehet több 20 méternél, az ellcnvájatvégen
dolgozókat a robbantás idejéről értesítened kell, hogy azok
visszahúzódjanak s fedezzék magukat.

Jt Megtörténj hogy az ettenvájatvégen dolgozók nem értesítették
egymást a robbantásról s annak ereje az ettenvájatvéget is megrázta úgy,
hogy nagyobb szénomlás történt s az ott dolgozók közül két vájár súlyosan
megsérült.

St Igen sokszor megesett az is, hogy a robbantás átlyukasztott
az ellenmunkahelyre s a robbanás ereje az ott dolgozó vájárokat élet-
veszélyesen megsebesítette.

Áttöréseknél, vágatokba, vagy nyitott bányarészekbe való
belyukasztásoknál a betöréssel veszélyeztetett vágatnak mind-
két részén állíts őröket, akik megakadályozzák, hogy a rob-
bantás alatt a robbantás helyét bárki megközelítse.

Jt A betöréssel veszélyeztetett vágatnak csak az egyik végére
állítottak őrt, a vágat másik végéről egy csillés gyanútlanul éppen a
lövéskor közeledett s a vágatba lyukasztó lövéstől súlyosan megsérült.

H A lövőmester elküldött egy vájárt, hogy a betörés helyénél
a veszélyeztetett vágatot állja el. Az arramenó' el8vájárral> a helyett^
hogy bevárta volna a robbanás megtörténtét, a betörés helye felé ment
azt megnézni. Amíg azt nézegették, a robbantás megtörtént s mindketten
súlyosan megsebesültek.

Ha a vájár a Vóvömester utasítása .szerint cselekszik
'és a robbanás megtörténtéig nem enged a betörés helye
felé senkit) a baleset nem történt volna meg.

3. Aknamélyítéseknél, meredek feltöréseknél s gurítók-
legbiztosabb, ha aknánál a külszínről, feltöréseknél és

18'
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gurítottnál pedig azokon kívül eső helyről villamosán rob-
bantasz. Ha bármi oknál fogva ezt nem teheted, gyújtás után
az akna, feltörés vagy gurító második védőpadozata fölé menj
s ott várd be a robbantást.

Jt Egy aknarakodóból kiálló, nagyobb kőzetdarabot kellett lerob-
bantani s a helyett) hogy azt a külszínről robbantották volna el, vagy
búvólyukat kerestek volna, vagy padozatot készítettek volna az aknában,
a kasból gyújtották meg a gyujtóssinórí s a meggyújtás után húzatíák
fel magukat. A robbanás bekövetkezett, mielőtt a kas pár méterre fel-
emelkedett. A kasban lévők megijedtek, egy közülük fejvesztetten ki
akart ugrani a kasból, e közben a kas és aknaácsolat közé kerülve élet-
veszélyesen megsérült,

4. Külfejtéseknél való robbantásnál, akár villamos-
gyújtást, akár zsinórgyujtást használsz, a gyújtást ne kezd
meg addig, míg a harang vagy kürtjeire az összes munkások
a kijelölt búvóhelyen nem fedezik magukat és a közlekedési
utakat el nem állták.

Jt Igen sok baleset történik azáltal, hogy a gyújtást azelőtt
végzik, mielőtt az emberek fedeznek magukat, vagy azáltal, hogy egyesek
nem a kijelölt búvóhelyre távoznak., hanem csillék mögé bújnak.

Visszatérés a munkahelyre.
1. Lövés után csak akkor tér) vissza a munkahelyre,

ha annak levegője a füsttől és a gázafctól teljesen kitisztul.
Különösen óvatosan kell visszatérned, ha a lövés hang-

jából (puhán) arra következtethetsz, hogy valamelyik fúró-
lyuk nem ment cl rendesen s kifúvó lövés volt, mert ilyen
esetben a mérgező gázok nagyobb mennyiségben fejlődnek.

Óvatosabb légy a visszatérésnél, ha dinamittal robban-
tasz, mert ennek gázai sokkal mérgezőbbek, mint a többi
robbantóanyagoké.

Jt A vájár alig három méter magas feltörésben dolgozott. Dinamit-
tal robbantott s kifúvó lövés után felment a létrán. A mérgező gázoktól
néhány másodperc alatt elszédülty függve maradt az egyik padozat-
gerendán s megfulladt.

Jt Egy tiz méter hosszú vágat nem volt szellőztetve, légzsákban
volts mert még a párhuzamos vágatból a Ugáttörés nem készült el. Két,
Dinamittal megtöltött fúrólyuk nem robbant el tökéletesen^ hanem kifújt.
Két vájár bement a munkahelyre,, mielőtt az kitisztult volna és
halálát lelte.

2. Zsinórgyujtásnál, ha egyszerre több lyukat robbantasz,
figyelj és pontosan számold, hogy minden lyuk clment-c :
Ha akár a zsinórgyujtásnál, akár a vülamosgyujtásnál nem
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robbannak cl a lyukak, csak egynegyed órai (15) perc várakozás
után térj vissza a munkahelyre s ezt az időt órával határozd
meg. Ha órád nincs, hangosan ezerig olvass s csak akkor
menj be a munkahelyre.

y. Számtalan baleset következett már be a miatt, hogy helytelenül
számoltak^ vagy pedig türelmetlenségükben az el nem sült lövés után
idő előtt tértek vissza a munkahelyre.

A Sors könyvében Kis Pál vájárnak
még vagy tizenöt éve volt hátra.
Korábban hótt, mert rossz lövés után
a tizenöt percet be nem várta.
Látod Halál, fm, így adott nékod
tizenöt percért tizenöt evett. „ .

Lövés után a munkahely megvizsgálása.
i. A lövés után figyelmesen vizsgáld meg munkahelye-

det, hogy a fúrólyukak rendesen lerobbantak-e ? Ha lőzsákot
találsz, abba csákányoddal bele ne vágj, mert a maradék
robbantóanyag felrobbanhat.

A lözsáfc oka vagy az volt, hogy a fúrólyukat nem jól
telepítetted, vagy hogy a robbantóanyagnak vagy gyutacsnak
hibája van. Ezt figyeld meg s ha a törmelékek közt esetleg
el nem ment, rózsaszerűen szétnyílt gyutacshüvelyt, avagy
robbantótöltényrészeket találsz, azokat a legnagyobb óvatos-
sággal tedd félre s jelentsd a felvigyázónak, hogy a többi
hibás robbantószert a használatból kivonják.

J^ A vájár Dinamittal robbantott s a lözsákban robbantóanyag
maradt vissza. Csákányával belevágott a ISzsákba és súlyosan megsérült.

z. Ha a munkahelyen el nem sült lövést találsz, azt nem
szabad kipiszkálnod, vagy ráfúrnod, hanem egy jó arasz-
nyira fúrj egy másik lyukat s azt úgy irányítsd, Hogy a vissza-
maradt fúrólyukba bele ne fúrj. Ennek a fúrólyuknak el-
robbantása után vizsgáld meg a készletet, hogy a régi fúró-
lyukból az el nem robbant robbantószer nem került-e közé ?
Ha igen, azt óvatosan szedd össze s add át a felvigyázónak.

Jí Igen gyakran megtörténik, hogy a vájárok nem fúrnak
az el nem sült lövés mellé, hanem azt vagy a kaparóval, vagy a fúróval
igyekeznek kipiszkálni. Ezekben az esetekben mindig okvetlenül meg-
történik a balesett amelyik rendszerint halálos.

Jí Robbantás után nem vizsgálták meg a készletet. A régi fúró-
lyuk gytqt<itö'lténye belekerült a csillébe és kiáöntésnél felrobbant. Még
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szerencse, hogy a csille készletre került s nem ás osztdlyozóba vagy
a vasútikocsiba, mert tömeges szerencsétlenségnek lehetett volna az
okozója.

Jt A vájár szabálytalanul kétféle robbantóanyagot használt.
Alulra Dinamittöltényt tett s felébe gyujtótöltény gyanánt Paxitot
helyezett. A fúrólyuk nem sült el, mire a Paxitot kipiszkálta baj nélkül.
Mikor a Dinamit kiszedéséhez kezáetts az felrobbant s a vájár halálosan
megsebesült.

Jí Egy vájár szabályellenesén ügy robbantott) hogy először
egy kisebb fúrólyukat fúrt s est egy fél töltény felrobbantásával
akarta kitágítani. Azt hivén^ hogy a robbantóanyag teljesen felrobbant,
a lyukat még fúrójával is ki akarta bővíteni, hogy újra töltse. A fúró-
lyukfelrobbant és a robbanás ereje a fúrót a vájár hasába vágta s azonnal
szörnyethalt.

3. Csak annyi fúrólyukat tölts meg, amennyit egyszerre
le akarsz robbantani. Ha nem az összes megtöltött fúrólyukat
robbantod le, megeshetik, hogy a megtöltött, de meg nem
gyújtott fúrólyukak töltését a robbantás leszakítja s az a kész-
letbe keveredik.

Jt A megtöltött, de meg nem gyújtott fúrólyukak közül egynek
töltését a szomszédos fúrólyuk robbanásának ereje a készletbe szakí-
totta le. A készlet csillében a gépházba került s csak a kazánfűtő ébersége
akadályozta meg, hogy a tüzrácsra nem jutott s a kazánt fel nem
robbantotta.

4. Ha robbantásnál műszak végén egy fúrólyuk nem
robbanna fel, a felváltó csapatot munkahelyeden meg kell
várnod s a visszamaradt fúrólyuk felrobbantásánál segéd-
kezned kell.

Jt Az el nem robbant fúrólyukról a felváltó csapat nem tuáott,
azt nem vette észre. Az egyik vájár hozzákezdett csákányozni, bele-
vágott ás el nem robbant gyujtótölténybe s szörnyethalt.

A rest ember elkésik és benne marad
a veszélyben.

A sietős ember belerohan a veszélybe.

Robbantásnál sujtólég és szénpor elleni védekezés.
i. Akár lövőmester, vagy felvigyázó felügyelete alatt,

akár megbízásból magad robbantasz, különös gondossággal
járj el a sujtóléges és szénporos munkahelyeken.
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Robbantanod csak akkor szabad, ha 20 méter körzetben
sujtóléget nem észlelsz. Ha pedig robbanásra alkalmas lebegő-
szénpor ís van, a munkahelyet vagy vágatot 5 méter hosszban
fúrólyukanként 10 kg. koporral szórd be és ahol az elő
van írva, külfojtás gyanánt fúrólyukanként iJ4 kg. kŐport
zacskóban helyezz el
a fúrólyuk fölébe.
Ennek az a célja, hogy
az így koporral kevert
szénpor, még kifúvó
lövés esetén se rob-
banjon föl.

Ügyel) ilyenkor arra is, hogy a légcsatornákban, lég-
csövekben se legyen szénpor.

Jt Az egyik lövőmester a munkahelytől 50 méter távolságban,
a légcsatorna mögött robbantotta el a fúrólyukakat. A lövés kifújt,
a munkahely közelében lévő légcsatornában lerakodott finom szénpor
felrobbant s az aránylag nagy távolságban lévő lövőmestert a felrobbant
szénpor lángja mellén és arcán súlyosan megégette,

Jól jegyezd meg, hogy ilyen bányákban csak sujtó-
légbiztos robbantóanyagot (Pannonit, Nitrocertusit) használj,
mégpedig Pannonitból 500 grammot, Nitrocertusitból 600
grammot lyukanként.

A gyújtást csak villamos úton végezheted. Gyutacsot
csak rézhüvelyűt és lőkupakot csak éghetetlen szigetelésűt
használhatsz, mert az aluminiumhüvelyű gyutacs repesz-
darabjai s a lokupak éghető szigetelése lángralobban a
repesztés után s meggyujthatja a robbantás alkalmával ki-
szabaduló sujtóléget, vagy szénport.

A lyukakat olyan távolságra telepítsd egymástól, hogy
azok fenekei szénben 30, palában 25 és kőben legalább 15
centiméterre legyenek egymástól. Ha ennél közelebb veszed
a lyukak fenekét, a robbantás úgy hat, mintha egyetlen fúró-
lyukat robbantottál volna el s megtörténhet, hogy a szénben,
palában, kőben lévő sujtóléget az egyszerre ható, nagyobb
mennyiségű robbanóanyaggal felrobbantod.

Repedékes szénben vagy kőzetben a fúrólyukat lehetőleg
úgy telepítsd, hogy az ne keresztezze a repedéseket, mert
a repedésekben kívülről észre nem vehető sujtólég lehet s
ez a robbantáskor felrobbanhat.

;J4 Többször megtörtént az, hogy a munkahelyen robbantás
előtt sujtólég nem volt s robbantáskor mégis sujtőlégrobbanás történt.
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Ennek a magyarázata az, hogy a repedésekből melyeket a fúrólyuk
keresztezett a robbantáskor sujtölég szabadult ki, amelyet a robbantás
tüze felrobbantott,

Épkézláb ember: egész kenyér.
Sánta ember: fél kenyér.
Félkezü ember: negyed kenyér.

ember kenyere: koldus kenyér.

XXIV. Fejezet.
Védekezés a villamos áramütés ellen.

Amit egy bányásznak a villamos áramütés elleni
védekezésről tudnia kell.

A villamosságnak a bányászatban való alkalmazásával és tér-
hódításával a balesetek is nagyon megszaporodtak. A villamos bal-
eseteknél a védekezés egyik nehézsége az, hogy az elektromossághoz
alig értő bányász előtt nem olyan szembeötlő az elektromosságban
rejlő veszély, mint például a kőzetomlásban, mozgó gépalkatrészek-
ben, bányatűzben vagy robbanásokban rejlő és baleseteket okozható
veszélyek.

Az elektromos gépek felügyeletét tanult szerelők, a gépek keze-
lését pedig kitanított gépkezelők végzik, akiknek minden azokra

vonatkozó szabályt tudniok kell, azon-
bán a bányász is gyakran kerül abba a
helyzetbe, hogy elektromos gépek és
elektromos berendezések szerelésénél,
javításánál, szükségből segédkezik. Azért
a védekezésnek legalább főbb elveit
ismernie kell, ha a baleseteket el akarja
kerülni.

A villamos balesetek legnagyobb
ÉLETVESZÉLYES! re*sze *z^rt következik be, mert nem

tartják meg a villamosságra vonatkozó
biztonsági szabályokat. Ezek a szabályok pedig, bármennyire bonyo-
lultaknak látszanak, az alábbi károm fő elven alapulnak.

l, A működtetésre szolgáló készülékek ki- és bekapcsoló
fogantyúján vagy szerkezetén kívül a berendezés más alkat-
részét ne érintsd, amikor a készülék áram alatt van. De még
a működtetésre szolgáló részeket se fogd meg, ha azok hibá-
saknak látszanak.

. i-&
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2. Szabad vezetékhez ne menj olyan közel, hogy azt test-
részeddel, vagy a kezedben lévő tárggyal érinthesd. Különösen
vigyázz, ha hosszabb vas- vagy fémszerszámokkal, rudakkal,
csövekkel, huzalokkal dolgozol. Csüngő vezetékeket, vagy
elszakadt vezetékrészeket ne érints.

3. Ha az elektromos berendezéseken javítanod kell, az
áramot kapcsold vagy kapcsoltasd ki s addig ne kezdj a mun-
kához, míg a kikapcsolásról meg nem győződtél.

Elektromos gépek szabályellenes kezeléséből és hibás
elektromos alkatrészek érintéséből eredő balesetek.

Egy éjjeli műszakon az ereszkében a villamos vitla üzemen
kívül volt. Az ott dolgozó csapatnak f ára volt szüksége s mert nem akar-
tak annak szállítására reggelig várni, hozzáfogtak ajáscsüléknek géppel
való leeresztéséhez. A segédvájár ment a gépet kezelni. 2$ méternyi
haladás után a csille kisikloít. A csillések visszaemelték a csillét a vá-
gányra s jelt adtak az újabb indításra. Mivel az késett , felmentek
a vitlához s ott találták a segédvájárt holtan, balkezével az indító ellen-
állás két kését fogva.

A baleset nem történt volna meg, ha a segédvájár,
mint nem tanult gépkezelő^ nem avatkozott volna a gép
kezelésébe.

Jt A transzformátor-helyiségben méréseket végeztek s egy asz-
talon műszereket helyeztek el. Míg evvel foglalatoskodtak, a géptisztító
kíváncsiságból bement a helyiségbe és a kikapcsolt transzformátor késes
kapcsolóját támaszkodás közben megfogta. A kiáltásra az asztal körül-
foglalatoskodók közül ketten segítségére siettek s az egyik puszta kézzel
próbálta a géptisztítót a kapcsolótól elválasztani, de olyan erős áram-
ütést kapott , hogy a földreesett. Erre a másik., kabátját a géptisztító
karján átvetve húzta el őt a kapcsolótól. Az élesztési kísérletek azon-
ban már nem sikerültek, a géptisztító meghalt.

Nem történt volna meg a baleset, ha a géptisztító nem
megy be kíváncsiságból oda, ahol semmi keresnivalója nem
volt, ha pedig már bement, ne fogta volna meg a kikapcsolt
kapcsoló áram alatt maradt kését. A segítségére siető
pedig nem kapott volna áramütést, ha nem puszta kézzel
igyekszik elválasztani a géptisztítót a kapcsolótól*

Jt Egyik akna alsó rakodóján a védett burája, villamoslámpa
fémkosaráröl észrevették a csillések, hogy az áram alatt van és ha meg-
érintik., kisebb áramütést kapnak. Egyik társukat meg akarták tréfálni,
.aki hórihorgas suhanc volt s heccelték, hogy nem éri el fejjel a lámpát.
A csillés a fordítólcmezre állva, kezét a vascsillén nyugtatva, felágas-
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kodott és fejével a lámpa védőkosarát elérte. Ebben a pillanatban,
a kalapja is nedves volt s a vascsillét isfogtat olyan erős áramütést kapott,
hogy összeesett s nem sikerült életrekelteni,

A tréfa halállal végződött. A baleset nem történt volna
megn ha a csillések a helyett^ hogy társukat ugratták, jelen-
tették volna, hogy a hibás lámpafoglalatot cseréljék ki.

S E£y gépkezelőnek az volt a kötelességéi hogy szállítási szünet
közben az ereseké fejénél lévő elosztófülkében levő kapcsolót, a szivattyú
járatása céljából, a szükséghez képest be- vagy kikapcsolja, A kapcsoló
felszerelése mellett nem kellett az elosztó ajtaját kinyitni^ hanem az ajtó
egy eltolható nyílásán benyúlva lehetett a szivattyú-kábel kapcsolóját
kezelni. A gépkezelő az elosztófülkéhez kulcsot szerzett s itt helyezte
el munkahelyére menet közben felső kabátját azért, hogy mikor a szi-
vattyúhoz lemegys azt magára vegye. Egy alkalommal a szűk kamrában
vette fel kabátját s mikor kezét kinyújtotta, a falra szerelt 550 Voltos
veséteket megérintette s halva találták. A szivattyú kapcsolóját azért
lehetett az ajtón kívül kezelni^ hogy a szÜk és nyomás alatt lévő elosztó-
kamrábas ha az áram alatt van, ne kelljen senkinek bemenni.

Nem történt volna meg a báleset^ ha a gépkezelő
a szabályokhoz alkalmazkodik s kényelemből nem tartotta
volna ott a kabátját. De még így is elkerülhette volna a
balesetet, ha nem a fülkében veszi feL

J4. Egy ereszke viílakapcsolójának fogantyúja megsérült s annak
kicserélését elrendelték. Addig, míg a kicserélés tartott, gumikesztyűvel
kapcsoltak. A kővetkező műszakban a vitlakezelő ezt elmulasztotta s
mikor a kapcsoló kicserélése miatt a szerelő az új kapcsolóval odaérkezett,
a vitlakezelöt a kapcsolótábla alatt, orrán, száján véresve, eszméletlen
állapotban találta,

A baleset nem történt volna meg, ha a vitlakezelő a
sérült fogantyú kezelésénél gumikesztyűt használ.

H. Egy vitlakamrában a talp duzzadni kezdett. A talputánvétet
vájárok végezték) akiket figyelmeztettek^ hogy vigyázzanak, csákányuk-
kal el ne vágják a földelő-vezetéket. A% egyik földelő-vezetéket vala-
melyik vájár elvágta s a helyett, hogy szólt volna, úgy tűzte vissza a
földbe* hogy az épnek látszott. A talputánszedés végeztével a gépkezelő
a motor köpenyét a ráfreccsent piszoktól nedves ruhával le akarta tisz-
títani, e közben azonban áramütést és súlyos idegsérülést kapott.

Nem történt volna meg a baleset, ha a földelő-vezetéket
megjavították volna.

Szabad vezetékek érintéséből származó balesetek.
JZ Az aknatoronyban egy késes kapcsolószekrényt szereltek. A

szerelőmester a munka befejezése után elment a villamosközpontba,
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hogy az 500 Voltos áramot bekapcsoltassa s a szerelőt otthagyta, hogy
figyelje meg, vájjon a kapcsoló hogyan viselkedik az áram bekapcsolása
után? A bekapcsolási időt órájuk összeegyeztetésével megbeszélték. A
bekapcsolás a megállapított időben megtörtént és arról az aknaházból
a toronyban lévő szerelöt még kiáltással is értesítették, aki jelezte, hogy
tud a bekapcsolásról. Néhány perc múlva zuhanást hallottak és az akna-
toronyban a szerelőt bal felső karján égési sebekkel, a padlón fekve,
holtan találták.

Az áram bekapcsolása után, a szerszámok összeszedése
közben véletlenül érintette a szerelő a vezetéket.

y Egy bányatűz oltásához szükséges ventilátor kapcsolójának
felszerelésénél a tüzet oltó vájárok a ventilátor mellett várakoztak.
Amikor a kapcsoló készen volt, a szerelőtanonc az ereszke tetején lévő
vitlakamrából bekapcsolta az áramot s azalatt a szerelő figyelte, hogy
a kapcsoló hogyan viselkedik az 550 Voltos feszültségű áram bekapcso-
lásánál. A munkások a szerelő körül álltak s egy közülük alig egy méterre
térdepelt a sínek közt, a kapcsoló mellett. A bekapcsolás pillanatában
a kapcsoló körül állók mindannyian kaptak egy gyengébb áramütést,
míg a kapcsolóhoz legközelebb térdelő vájár holtan maradt. A baleset
oka az volt, hogy a bekapcsolás alkalmával a földön keresztül a vezeték
egyik fázisa a földelő-vezetékben záródott a vezetéknek földben lévő
másik fázisával azért, mert az egyik biztosíték helyett drót volt bekötve,
mely a kapcsolószekrény egyik csavarjával érintkezett. A nedves ruhá-
ban, sínek között, földretámaszkodó vájár a halálos áramütést az át-
ázott földön keresztül kapta meg.

Nem történt volna meg a baleset, ka a kapcsolóban
rendes olvadóbiztosíték van, de még hibás biztosíték mel-
lett setn, hogyha a vájár az átázott földön kíváncsiságában
nem térdelt volna olyan közel a kapcsolóhoz.

y A végtelenkötelü külszíni pálya mellett felszerelt, 660 Voltos,
áram alatt lévő légvezetéket a kötél rántása következtében kirepült
csillekapcsolő elszakította úgy, hogy az elszakadt huzal egyik vége az
egyik vezetékoszlopon majdnem a földig lecsüngött. Az odahívott villany-
szerelő az egyik embert az áramot kikapcsolni küldte, a másikat pedig
létráért. A létra megérkezett s ezt a szerelő az oszlophoz támasztotta,
hogy megnézze, az elég hosszú-e? A segédkező csillés egyik kezével
a létrát tartotta, míg a másikkal megfogta a csüngő, áram alatt lévő
vezetéket s szörnyethalt.

Nem történt volna meg a baleset, ka a csillés meg nem
fogja a csüngő vezetéket.

Jt Egy vájár útja munkából hazamenet egy árok partján fel'
állított világítási oszlop mellett vezetett el. A világítási oszlop erős
drótfonattal volt a földhöz kikötve, melynek egyik elszakadt szálát az
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arra járó csillések pajkosságból, egy kő rákötésével f elhajították a veze-
tékre, hogy aki a kikötödrót mellett megy el és azt megfogja kisebb aram
ütést 'kapjon. Esffs idő lévén, a vájár megcsúszott az árok partján, hozza-
kapott a kikötő-vezetékhez s azt az áramütés következtében nem tudta
elereszteni. Mire a munkából jövők utolérték, ó't a drótot fogva holtan
találták.

Nem történt volna meg a baleset, hogyha a kiköti*
drótot pajzánságból áram alá nem helyezik s azt a vájár
elestében véletlenül meg nem fogja.

tf Egy vágat oldalán a szivattyúhoz egy ideiglenes, érintés
ellen deszkaburkolattal védett, 250 Voltos szabadvezeték volt fel-
szerelve. A nyomás következtében a deszkaburkolat szétnyílt s az alsó-
vezeték 10—15 centiméteren szabaddá vált. Egy segédvájár és egy
csillés a vágatnak ezen a részén egy csillét tolt s mert nehezen ment,
azt háttal nekifordulva nyomták előre. Erőlködés közben a segédvájár
jobbkezét nekitámasztotta a deszkacsatornának. Szerencsétlenségére
a deszkaburkolat alól kibúvó vezetéket megérintette s halálos áram-
ütést kapott.

Nem történt volna meg a baleset egyrészt, ha a deszka-
burkolatot kijavították volna, másrészt, ha a segédvájár
megtartja a szabályt, hogy még burkolt és érintés ellen
védett villamosvezetékhez se közeledjen.

3 A villamosközpont kapcsolóhdzdban a menyezeten lévő lámpát
eresztette le a gépmester. A létrát fogó segédmunkás a kapcsolótáblának
háttal állott. A lámpa, a leeresztés közben közel jött a segédmunkás
fölé, aki attól f éjét féltve f első Üstével gyorsan hdtrahajolt, jobb lapoc-
kájával nekidőlt a f álon felszerelt, 3000 Voltos vezeték késes szakasz-
kapcsolója két sarkának és súlyos égési sebeket szenvedett.

Nem történt volna meg a baleset, ha a létrát egy kis
körültekintéssel távolabb állították volna a burkolatlan
szakaszkapcsolótól,

ÍÍ Egy napszámos a bánya vasútiállomásán a szénával meg-
rakott vasútikocsit ürítette ki> amelyben a széna vassodronykötéllel
volt lekötve. A napszámos a sodronykötél egyik végét megoldotta s
átment a vasútikocsi másik oldalára, hogy azt a szénáról lehúzza.
Ez nehezen ment, miért is rántott rajta egyet. A vassodrony kötél szabad
vége a rántásra felcsapódott a villamosvasút munkavezetékére s a
800 Voltos áram a napszámost halálrasújtotta.

Nem történt volna meg a baleset, ha a napszámos a
szénát lekötő sodronykötelet az áramvezeték alatt óvatosab-
ban veszi le a kocsiról.

íí A 30.000 Voltos vezeték kapcsolótornyában az ffrt egy reggel
a falnak dőlve, seprővel a kezében haha találták. A halál okául áram-
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ütést állapítottak meg, amely úgy következett bey hogy az ó'r a falon
lévő pókhálókat akarta leszedni és vizes seprőjével oly közel jutóit a
30.000 Voltos Jégvezetékhez., hogy áramkisülés történt > amely Öt megölte.

A baleset nem történt volna meg, ha az őr a vizes
seprővel nem közelitette volna meg annyira a magasfeszült-
ségű vezetéket,, hogy onnan ívátugrás történjen.

J( A vájár egy három méteres kompresszorcsövet egyedül vitt a
bányába. A táróban az 550 Voltos villamosvasúti munkavezeték veze-
tett. A szerelő figyelmeztette a vájárt, hogy^ a csövet ketten vigyék,
hogy véletlenül ne érintsék a vezetéket. A vájár azzal a megjegyzéssel.,
hogy tudja miről van szó s vigyázni fog, azt vállára emelte s elindult.
A szerelő követte a vájárt a szerszámokkal. Egyidő múlva a szerelő
utána kiáltott, A vájár megfordult, a fordulásnál a cső1 hátsó vége
felbillent, megérintette a vezetéket s az áram azonnal megölte,

A baleset nem történt volna meg, ha a vájár szót-
fogad s az áramvezeték alatt nem viszi egyedül a vállán a
csövet.

]j Az elektromosközpont épületének bővítésénél egy kffmivesnek
a falon felszerelt., 3000 Voltos vezeték alatt kellett dolgoznia. Figyel-
meztették, hogy a vezeték alatt csináljon deszkapadozatot, hogy azt
véletlenül ne érinthesse. A kömives nem fogadott szót, nem csinálta
meg a padozatot s amikor a napszámossal egy 5 méter hosszú beton-
vasat illesztett be a falba, avval megérintette a vezetéket s mindketten
holtan estek le az állványról,

A baleset nem történt volna meg, ha a magasfeszült-
ségű vezeték alatt a munka idejére a védöpadozatot elkészí-
tették volna.

K Á telepi építkezésnél a malter keverőgép motorjához az áramot
szabad vezetéken vezették, amelyet az állás oszlopain eláeszkáztak.
Az egyik kümivesnek sablondeszkára volt szüksége. Leverte az oszlo-
pokról a vezeték burkolására szolgáló deszkákat, A maltert vivő lányok
közül az egyik hozzáért a 250 Voltos huzalhoz és súlyos égési sebekei
szenvedett.

Nem történt volna meg a báleset, ha az áramvezeték
burkolatát szabályellenesen el nem távolttják.

Jt Egy bányabeli szivattyúkamrában tÜz ütött ki, amelyet a
szivatiyúkezelő ijedségében nem az erre a célra szolgáló száraz homok-
kal^ hanem a nyomócsőre szerelt viztehnitöcsap megnyitásával igyeke-
zett eloltani. Amint a csap szelepének kerekét igazgatta, hogy erősebb,
vagy rövidebb vizsugarat adjon a tűzre, a vizsugár áfáira szerelt szabad
vezetéket érte és a szivattyúkezelő súlyos áramütést kapott s alig lehetett
eszméletre téríteni.

Tanulság:: Elektromos tüzet vizsugárral ne olts!
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Balesetek áram ki nem kapcsolása miatt.
Jt Egy villamos szállítógép egyik olvadóbiztosí,téka kiégett.

A gépkezelő eltávozott, hogy a biztosíték kicserélésének ide/ere a szakasz-
kapcsolóval a biztosítékszekrényhez vezető, 550 Voltos kábelt áram-
mentesítse. Távozása előtt megbízta a csatlóst) aki korábban gépkezelő
volt, hogy vigyázzon a gépre. A csatlós balkezére gumikesztyűt húzott
s vizsgálni kezdte a biztosítékokat. Már a harmadik patront vizsgálta,
mikor csupasz jobbkezével a patronszoritóvittákhoz ért s halálos áram-
ütést kapott.

Nem történt volna meg a baleset, ha a csatlós az áram
alatt lévő biztosítékokhoz nem nyúl.

Jf Két, 3000 Voltos^ háromfázisú, világítási vezetéket egy darabig
közös, majd külön oszlopsoron vezettek. Az egyik vonalnak néhány
oszlopa elkorhadt. Ezeket ki akarták cserélni s a vezetéket az oszlopok
kicserélése idejére elvágták. Ugyanakkor a főszereid1, az alsóvezeték
elvágásának idejére, a felsővezetéket is kikapcsoltatta, de azután Ő
maga utasítást adott a bekapcsolásra, hogy afehövezeték addig ne legyen
áram nélkül, mig az alsővezeték oszlopait felállítják, a vezetéket rájuk
felszerelik-, ki nem feszítik és odaforrasztják a rendben lévő vonal-
részhez. Amikor elkészültek az alsó vonalrész felszerelésével, a főszereik"
elfeledte, hogy a felső" vonalat bekapcsoltatta és a közös oszlopra egy másik
szerelővel felment, hogy az alsó vonal vezetékeit kifeszitse és össze-
forrassza. E munkája közben megérintette az áram alatt levő felső vonal
egyik vezetékét. Az érintés után visszahanyátlőtt. Hevederén függve
társa addig tartotta az oszlopon, mig a f elsővé zetéket ki nem kapcsolták.
A föszerelöt ugyan életrekeltették, azonban pár nap múlva sérülésébe
belehalt.

Nem történt volna meg a baleset, ha a főszereid az
alsóvezeték javításának az idejére a közös oszlopon levő
felső vonalat kikapcsoltatja.

J( A bányatelep világítási hálózatánál a szél a vezeték utolsó
oszlopait kidöntötte. Hogy ezt rendbehozzák, a vezetéket az oszlopról
le akarták szerelni s az oszlopot újra felállítani. A munka megkezdése
előtt a uo Voltos világítási áramot kikapcsolták. A vezeték két alsó
huzalát a munkások a szigetelöcsigáról már leszerelték s mikor az egyik
segédmunkás a fehovezetékct akarta a csigáról leszerelni^ halálos áram-
ütést kapott. Az áramütés oka az volt, hogy a felsővezeték a szélvihar
következtében érintkezett a telepi 550 Voltos erövezeték alsó, kissé
lelógó huzalával s ezt az érintkezést nem vették észre.

A baleset nem történt volna meg, ha a vezetékkereszte-
zéseket pontosan megvizsgálják, vagy ami még jobb lett
volna, ha a munka tartamára az 550 Voltos erövezetéket ix
óvatosságból kikapcsolják.
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A kábelek érintésénél történő balesetek.
Külön^i kell emelni a balesetek közül a kábelek érintésénél

történő baleseteket, mert a bányásznak munkája közben a villamos
berendezések alkatrészei közül a kábelek közelében van legtöbb
dolga. A kábele*^ vezetik a villamoserőt a gépekhez. A kábelek két
részből állanak. A. belső részből, mely az áramot vezeti s a külső',
rendszerint páncéllal burkolt részből, mely védi a belső részt a sérülé-
sek ellen.

\

A kábelek közelében végzett munkád közben a következőkre
ügyelj : \

1. Nagyobb fenntartó, vágányjavító munkánál, hol a
kábel útban van s az a legnagyobb vigyázatnál is megsérülhet,
ügyelj, hogy az áramot kikapcsolják.

2. Vigyázz, hogyj fejszéddel bele ne vágj a kábelbe, ne
ver) szöget bele és fenntartó munkánál ne feszítsd meg.
Csöveket, súlyos tárgyakat, csillét ne dobj rá, ne tedd bele
a csorgában lévő vízbe, hogy belső sérülést ne kapjon.

3. De nem szükséges a balesethez, hogy a kábel belső
része séráljon meg. Igen gyakran a kábel külső páncélja is
áram alatt lehet, dacára a föl-
delésnek. Azért ne fogd meg
a kábelí, ne akaszd rá lámpá-
dat, ne kösd rá az elemózsiá-
dat, mert így Is súlyos áram-
ütést kaphatsz.

_"U A mótorkezelő műszak-
váltáskor munkahelyére ment le az
ereszkébe. A vágat talpa csúszós
volt s a mótorkezelő megtántorodott,
A helyett, hogy az ácsolatokba
kapaszkodott volna meg, a vágat
oldalán vezetett kábelhez kapott s az érintés után holtan' rogyott
össze. Kiderült, hogy a kábelösszekötőhüvelyben rövidzárlat történt
s ennek következtében került a kábel páncélzata áram alá.

Jf Egy vágat csorbájának tisztításánál az uraságiban dolgozó
vájár a vízben állt s hogy az elszakadt jclzödróí munkájában ne akadá-
lyozza, azt fel akarta kötni a 360 Voltos áramot vezető kábelre. Amint a
dróttal a kábelhez ért, olyan erős áramütést kapott, hogy holtan esett Össze.

A baleset nem történt volna meg, ha a vájár megtartja
a szabályt és nem nyúl a kábelhez.

Jt Az ácsolatjavitással foglalkozó vájárok közül valamelyik
belevágott fejszéjével a kábelbe. Ennek következtében, mivel a föld-
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vezetékek a sínhez voltak kötve, az alapközh egész sirwezetéke áram
alá került s a vascsilléket toló csillések kezükön és mellükön súlyos égési
sebeket kaptak. •

A baleset nem történt volna meg, ha a káb&l sérüléséről
a vájár jelentést tesz s a sérült kábelrészt kijavítják.

$ Egy szivattyúnál a szivattyú motorja melegedett s azt ki
kellett javítani. A motort szerelő lakatosok nem figyelték meg? hogy a
szivattyú motorjának a közeli vitla motorjával kosos szakaszkapcsolója
van. Ezt nem kapcsolták ki s így a szivattyú motorjához -vezető kábel-
rész áram alatt maradt. Mikor a motorról a kábelfejet szerelték /e,
annak a földre fektetésénél segédkező szivattyúkezelö véletlenségből
megfogta a kábelvezeték egyik tüskéjét és súlyos áramütést kapott.

Nem történt volna meg a baleset) ha a javításnál a
kábelt a szakaszkapcsolóval kikapcsolják.

H A nagy nyomás miatt eltört fötefa a kdbelt} annak szilárd
felfüggesztése miatt, annyira megnyomta., hogy abban az ólomburkolat,
megsérülésével az egyik vezeték érintkezett a külső páncéllal. A javí-
tásnál az egyik vájár., mikor a törött fötefát kicserélte s a kábelt meg-
fogva odébb akarta húzni., halálos áramütést kapott.

A baleset nem történt volna meg, ha a javítás tarta-
mára a kábelt kikapcsolják.

Hiába kiabáltak a Klábenre ;
„Ne akassza lámpáját a kábelre".
Egyszer áramütést kapott a nyakas
s megtanulta, hogy a kábel nem fogas.

Összefoglalás:
A villamosbaleseteket tehát elkerülheted, ha jól eszedbe vésed:
l. Szabad vagy lelógó vezetéket vagy huzaldarabot ne

érints és ne menj olyan közel
hozzá, hogy véletlenül érinthesd.
Ha közelében dolgozol, azt érintés
ellen deszkaburkolattal lásd el.
Különösen ügyelj, hogyha szabad
villamosvezeték mellett hosszabb
fémtárggyal, rúddal, csővel, huzal-
lal kell dolgoznod. Ahol a halál-
fejet látod kitéve, ott vigyázz.
Elektromos szerelőmunkához kí-
váncsiságból ne menj s ha ahhoz
osztanak be, szigorúan a rád
bízott munkát végezd.
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z. Ha kábel mellett dolgozol, azt meg ne sértsd, ne nyúlj

hozzá, neIbgdosd, jelző vagy más drótot ne köss hozzá, lám-
pádat rá ne, akaszd.

3. Munkád közben vigyázz a földelő-drótra. Azt fejszéd-
del, csákányoddal el ne vágd és ha valahol elszakadva látod,
jelentsd, hogy megjavítsák.

4. Ha a kapcsoló fogantyúja, vagy a készülék hibás, azt
ne használd, hanem hívjad az elektromos szerelő t.

5. Olvadó biztosíték helyett drótátkötést ne használj.
6. Jól jegyezd meg a kapcsoló állását ki- és bekapcsolás-

nál, hogy az áramot szükség esetén habozás nélkül ki tudd
kapcsolni.

7. A vezetéken függve maradt társadat csupasz kézzel
ne igyekezz lerántani, hanem erre a célra, ha nem tudod
az áramot hirtelen kikapcsolni, kabátot vagy fakampót hasz-
nál).

S. Ha elektromos vezetéken dolgozol vagy a munkánál
segédkezel, ügyelj, hogy az áramot kapcsolják ki, ne csak a
készülékből, hanem az egész vonalszakaszon.

9. Vízzel elektromos tüzet ne olts, hanem homokot szórj
rá, vagy poroltókészüléket használj.

10. Ne játszódj a villamossággal. Vésd eszedbe, hogy
100 Volton felül minden áramütés halálos lehet, de 100 Volton
alul is, ha nedves a ruhád, nedves helyen állsz, gyengébb a
szervezeted, vagy ha szívbajos vagy.



III. RÉSZ.

Első segélynyújtás, mentés.

XXV. Fejezet.

Első segélynyújtás.

Az első segélynyújtásról általában.

Eg-y az egészért, egész az egyért!

Ez a rövid jelmondat fejezi ki azt az önfeláldozó, bajtársi szel-
lemet, amely a bányászok között hagyományos és amely a bányá-
szokat más foglalkozás béli éktől élesen megkülönbözteti. A közös
veszély, a természet örök elemeivel való szüntelen harc oltotta bele
a bányászba a kölcsönös segítség szükségességének az érzését, amely
a veszély pillanataiban ösztönszerüleg arra készteti a bányászt, hogy
saját élete kockáztatásával is megkísérelje megmenteni veszélybe
jutott társát. A bányaszerencsétlenségeket követő mentések és segély-
nyújtások története ragyogó példája a veszélymegvetésnek és a baj-
társi önfeláldozásnak.

Minden bányászban benne van a készség, hogy közös veszély-
ben bajtársán segítsen, jól tudván, hogy aki bajtársát segíti, önmagái
segíti meg. Azonban nem elég egyedül csak a jószándék, hogy bányász
szívedben született készséggel siess bajtársad segítségére és megmen-
tésére, hanem tudnod és alkalmaznod is kell a leggyorsabb és a?,
arra legcélravezetőbb módot.

Kétszeresen fontos, hogy minden bányász legalább az elemeit
ismerje az első segélynyújtás tudományának, mert a bányában a sérü-
lés sokszor olyan távoli munkahelyen és körülmények között tör-
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ténik, hogy a legjobb igyekezet mellett is hosszabb idő telik el, míg
a sérült a külszínre kerül és szakszerű orvosi kezelést kap.

A helyes első segélynyújtásnak fő fel-
feltétele, hogy a lehető leggyorsabban
történjen, a legkisebb fájdalmakat
okozza a sérültnek és nem megfelelő
kezeléssel, esetleges fertőzéssel ne

súlyosbbítsa a sérült állapotát.

felejtsd el az alábbi aranyszabályt:
1. Baleset után segíts azonnal.
2. Állítsd el a vérzést a sérült ér lenyomásával.
3. A sebeket azonnal kösd be.
4. Légy gyöngéd, gyors és nyugodt.
5. Támaszd fel, rögzítsd vagy tartsd nyugodtan a sérült

testrészt, hogy az szükségtelenül ne mozogjon.
6. Takard be a sérültet.
7. Gondoskodj a legjobb elszállítási módról.
8. Hagyd nyugodtan a sérültet és kerülj minden feles-

leges beavatkozást.

Karcolások, kisebb és nagyobb sebek.
Kezelés a bányában.

1. Karcolásoknál és kisebb sebeknél arra ügyelj, hogy
ne fertőzd el piszkos kézzel a sebet, mert könnyen vérmér-
gezést kaphatsz és az végzetes lehet, mert a sérült részt le
kell vágni s bele is halhatsz.

2. A bányában ne tisztítsd meg teljesen a sebet, mert
megfertőzheted. Elég, ha a nagyobb piszkot távolítod el s
tiszta sebkötözőanyaggal megtörölve ideiglenesen bekötözöd.

3. A sebkötöző anyagot ne fogdosd össze, hanem azt
tiszta állapotban használd.

4. Minden karcolást és kisebb sebet is azonnal köss be.
5. Ne kíséreld meg a sebet mosni.

Kezelés a külszinen.
l. Jódtinkturával kendd be a sebet, mert ez fertőtleníti

s a benne lévő piszkot ártalmatlanná teszi.
u-



212

2. A mentőszekrényből vett fertőtlenített kötözőanyaggal
(gézzel) takard be a sebet. Ha az kisebb, a kötözőanyagot

(gézt) ragtapasszal rögzítsd, hogyha
pedig nagyobb, megfelelő kötést al-
kalmazz rá. Nyitott sebre ne hasz-
nálj régebben kibontott s el nem
használt kötözőanyagot, mert ez fer-
tőzve lehet s vérmérgezést okozhat.

3. Nagyobb sebnél a kötözőanyag
(géz) fölé még vattát is tégy, azután
kösd be pólyával úgy, hogy el ne
mozduljon. De vigyázz, hogy a kötés

) túl szoros ne legyen.

Égési sebek.
1. Mielőtt az égési sebek kötözéséhez hozzáfognál, kezeidet

és alsókarjaidat melegvízzel és szapannal alaposan mosd meg
s ajánlatos, hogy mosakodás után tiszta szeszbe mártott
vászondarabbal dörzsöld le s hagyd törülközés nélkül meg-
száradni.

2. Égési sebekre ne tégy olajat vagy jódot. Ha van, bor-
kenőccsel bekent kötözőanyagot (gézt) helyezz rá s azt puha
pólyával lazán erősítsd a sérült testrészhez.

3. Különösen robbanásoknál történik az meg, hogy a kéz,
vagy az arc megég. Ezeket az égési sebeket csak bórkenőcsös
kötözőanyaggal (gézzel) szabad bekötnöd.

A. Eszedbe ne jusson a hólyagokat feltépni vagy leiszúrni,
azt bízd csak az orvosra.

Savmarások.
A savval érintkezett testrészt ontsd le hidegvízzel, azután

hintsd meg kettedszénsavas szódéval (szódabikarbóna) s
takard be fertőtlenített kötÖzőanyaggal (gézzel), lízt a kötést
ne vedd le, hanem ha kezd a seb fájni és gyulladásba jön,
fordulj orvoshoz.

Csonttörések.
i. Csonttöréseknél, különösen kéz- és lábtörésnél, a tört

tagot hosszabb, vagy rövidebb sínekkel úgy rögzítsd, hogy
az eredeti természetes helyzetébe kerüljön.
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2. Alkartörésnél az alsókart egy

keskenyebb deszkadarabra (sinre) he-
lyezd, amelyet, ha vatta van kéznél,
vattával boríts, hogy puhább legyen.
A kart a törés felett és alatt kösd a
sínhez s a sínre erősített kart három-
szögletű kendővel a sérült nyakába
kösd fel.

3. A felkartörésnél hasonlóan
rögzítsd azt a sínhez s azután szoro-
san illeszd a testhez az alsókar behaj-
tásával s az alsókart küsd a nyakba.

4. Alsólábszár és combtörésnél
hosszabb sínt használj úgy, hogy a
sínt a mell alatt a testhez tudd kötni.
A tört tagot a törés alatt és a törés
felett kösd a sínhez, a másik lábat a
boka és térd összekötésénél erősítsd
a sínbe tett lábhoz. Az ilyen törésnél
a sérültet törzsénél és lábánál fogva
egyszerre emeld a hordágyra, hogy a
tört láb a törzshöz képest a vízszintes helyzetből lehetőleg
ne mozduljon el.

5. Medencetörésnél vagy gerinctörésnél a sérültet, ha
hordágy nincs közelben, óvatosan egy szélesebb deszkára,
vagy összeszögezett két deszkára fektesd s úgy szállítsd ki.

6. A láb-, gerinc- és medencetöréses sérültet lehetőleg
hordágyon s ne csillében szállítsd ki a bányából, mert a csillé-
ben való szállítás sérültnek fájdalmat okoz s a tört csontok-
nak elmozdulását és összczavarodását idézheti elő.

7. Ha hordágy nincs kéznél, azt könnyen pótolhatod
pokrócnak két rúdra erősítésével, vagy azzal, hogy hevenyészve
saroglyát készítesz.



214

8. Ha nyilt törés van, vagyis a csontok keresztülszúrják
és átütik az izmokat és a bőrt, akkor előbb a vérzést állítsd el,
a sebet kötözd be s azután kezeld a csonttörést,

Villamos áramütés.
1. Ha a villamosáramsujtotta egyén a vezetékkel még

érintkezésben van s ha lehet, kapcsold ki a vezetéket. Ha ez
gyorsan nem lehetséges, válaszd el a sérültet a vezetéktől.

2. Az elválasztást, ha gumikesztyűd van, azzal végezd.
Ha nincs, egy száraz fadoronggal üss a vezetékre, hogy az
elszakadjon. Ha ez se vezetne célra, akkor ruhájánál fogva
száraz pokróccal, avagy száraz kenderkötéllcl áthurkolva,
húzd le a vezetékről.

3. Sokszor az is használ, ha a sérültet a földről felemeled.
Azonban ilyenkor száraz pokróccal öleld át s vigyázz, hogy
csupasz testrészével ne érintkezz.

4. Ha a sérült a vezetéket ujjaival görcsösen fogja, ujjait
gummikesztyűvel egymásután fetjsd le arról.

5. Ha az áramsujtotta egyén elalélt, eszméletlen álla-
potban van, mesterséges légzést alkalmazz.

6. A mesterséges légzést, ha szükséges órákig kell foly-
tatnod s ezalatt a sérültet be kell takarnod.

Gázmérgezés.
1. A rossz levegőben vagy gázokban (szénsavgáz, kén-

savgáz, sujtólég, széngáz) elalélt sérültet azonnal vidd jó leve-
gőre s ha szükséges, mesterséges légzést alkalmazz. Jól jegyezd
meg, hogy a mesterséges légzést csak friss levegőben végez-
heted.

2. Széngázmérgezésnél (CO) a mesterséges légzés mel-
lett a sérültet takard be és tartsd melegen.

3. Ha a légzés a mesterséges légzés útján megindult és
ha oxigén palack van közel, valamint belégzcsre orrsisak,
akkor azt tedd a sérült orrára és óvatosan lélegeztess vele
oxigént. Ha folyékony szénsav is áll rendelkezésedre, akkor
ebből 5 százalékot adj az oxigénhez, mert ez a keverék a légző-
szervek működését ösztönzi.

4. Ha a sérült magáhoztért, órák hosszáig teljes nyuga-
lomban kell feküdnie s vigyázz a betegre, hogy az minden
erőkifejtéstől óva legyen.
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Vérzés elállítása.

1. A kisebb vérzést már egyszerű bekötéssel elállíthatod.
2. Ha ütőér sérült meg kézen vagy lábon, azt arról tudod

meg, hogy sötétpiros vér szökik ki a sebből. Az ilyen vérzés!
nem lehet egyszerű kötéssé! elállítam,
hanem úgy szüntetheted meg, hogy a
seb fölött a kezet, kart vagy lábszá-
rat nadrág szíjjal, üsszecsavart kendő-
vel, ha kéznél van gumikötéssel (pólyá-
val) erősen elkötöd úgy, hogy a meg-
sérült ér is el legyen kötve. Ekkor a
vérzés eláll. A vérzés elállítása azért
fontos, mert a sérültnek a bányából
való kihozása rendesen hosszabb időt
vesz igénybe s ha azonnal nem igyekszel a
vérzést elállítani, megtörténhet, hogy mire
a sérült a bányából kikerül, elvérzik. Azon-
ban az ilyen kötést két óránál tovább nem
hagyhatod rajta, mert a lekötött végtag,
amelyben a vérkeringés megállt, elhal,
megüszkösödik. Ilyen esetben meg kell
oldanod a kötést, hogy a tag újra fel-
frissüljön s egy idő múlva újra kell azt
elkötnöd.

3. Ha a sérülés combon, vagy olyan testrészen van, hogy
nem lehet a sérült ütőeret elkötni, akkor úgynevezett nyomÓ-
kötést kell alkalmaznod, líz abban áll, hogy az üvegedből
vagy kulacsodból egy dugót, vagy ehhez
hasonló fadarabot kendőbe, vagy pólyába
csavarsz, azt a sérült ütőér fölé helyezed
és szorosan átkötöd nadrágszíjjal, kendő-
vel vagy pólyával, úgy, hogy ez a göb
nyomást gyakoroljon a sérült ütőérre és
a vérzés megszűnjön.

4. Orrvérzésnél a sérültet hozd ülő-
helyzetbe, szoríttasd vele össze orrcim-
páit s ha a vérzés így nem áll el, akkor
sósvizes tiszta kendőt vagy vattát pödörj
össze s azt dugd be a sérült orrába.

5. Tüdő- és belsővérzéseknél a sérültre nézve fő a teljes
nyugalom s úgy kell fektetned, hogy feje ne legyen magasab-
ban testénél. Az ilyen sérültet lehetőleg hordágyon szállítsd.
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Szemsérülések.
A szemsérüléseket előidéző okok bizonyos munkáknál, azok ter-

mészetével velejárnak. Ilyenek például a szénréselés, a kőzúzás kézi
erővel, a salak, szurok, szénpor lapátolása, a csiszolás, a köszörülés^
stb. Hogy a szemsérüléseket elkerüld, ezeknél a munkáknál használj
védőszemüveget.

T. Ha szemed megsérült, annak gyógyítására a legnagyobb
gondot fordítsd, mert egy rosszul kezelt vagy elhanyagolt,
jelentéktelennek látszó szemsérülés következtében szemed-
világát vesztheted el s egész életedre munkaképtelenné válsz.

2. Ha szemed megsérül, múlhatatlanul vedd igénybe
az elsS segélyt s azután pedig menj az orvoshoz.

3. Sérült szemedből ne kíséreld meg a/ idegen test eltá-
volítását, ha azt abból könnyen ki nem moshatod.

4. Sérült szemedet ne dörzsöld.
5. Ha a sérült szem fájdalmas, cseppents bele ricinus-

olajat.
6. Sérült szemedet, hogy megnyugodjon, kösd be tiszta

kötelékkel.
7. Ha mész szökkent vagy fröccsent szemedbe, azonnal

fordulj első segélyért, mosd ki a szemedet s azután cseppents
bele ricinusolajat.

Utasítás szemsérüléseknél az első segélyt nyújtó
egyén számára.

A szem kimosása. Használj langyos bórvizet a szemmosásra.
Idegen test kivétele a szemből. Az idegen test vagy a szem-

héjak alatt lehet, vagy be lehet ágyazva a szemgolyóba.
Ha be van ágyazva a szemgolyóbat ne kíséreld meg azt

eltávolítani. Mosd ki a szemet, cseppents bele ricinusolajat s tiszta
kötelékkel kösd be.

Ha az alsószemhéj alatt van, told le a szemhéjat és mosd
ki a szemet. Ha szükséges, használj puha ecsetet.

Ha a felsöszemhéj alatt van, told az alsószemhéjat a
felsőszemhcj alá és hagyd meg a sérültnek, hogy ebben az állapotban
elöbh zárja s azután nyissa ki a szemét. Ezt a müveletet ismételtesd.
Ha ez nem vezetne eredményre, a következő módon húzd fel a felső
szemhéjat.

Ültesd le a sérültet egy székre s állj a hátamögé. Helyezz egy
gyufaszálat vízszintesen egy centimcternyi magasságban a szem-
pillák fölé, a szempillát húzd hátra s a gyufaszálon áthajtott szem*
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pillák segélyével vond hátra a szemhéjat s hagyd meg sérültnek,
hogy lefelé tekintsen. Az idegen test akkor látszani fog s mosással
vagy lágy ecset használásával eltávolítható.

Az idegen test eltávolítása után cseppents ricinusolajat a szembe.
Ha a szemsérülést mészfröccsenés okozta, távolítsd el ricinusba

martot vattával a mészrészecskéket, mosd ki a szemet s cseppents
bele ricinusolajat.

A sérült szállítása.
1. Arra törekedj, hogy a sérültet minél hamarabb ki-

szállítsd a bányából. A sérültet szállító csille, vagy a sérültet
vivők elöl minden akadályt távolíts el. Ha az utat tele csillék
zárják el s azok hátratolása könnyebb vagy gyorsabb, mint
azok kiszállítása, ezt a módot válaszd. A sérültet a szállítás
alatt takard be.

2. A sérültet csillébe csak akkor tedd, ha nincsenek
rajta olyan törések és olyan termesztő más sérülések, amelyek-
nél a csillében való szállítás a sérültnek fájdalmat s a sérült-
rész káros elmozdulását okozhatná.

3. Ha a sérültet csillében
szállítod, azt óvatosan tedd,
hogy a rázkódások okozta fáj-
dalmaktól lehetőleg megkí-
méld.

4. Ha a sérült csillében
nem szállítható, hordágyon
vagy karon kell szállítani.

5. Ha a hordágy clhoza-
talával vagy ideiglenes hord-
ágy készítésével járó késede-
lem életveszélyt jelentene a
sérültre, akkor kézen kell őt
az aknáig szállítanod. Ideigle-
nes hordagyat legkönnyebben
készíthetsz, ha két erős rúdra
pokrócot erősítesz, vagy heve-
nyészett saroglyát állítasz össze
rudakból és deszkákból.

6. Kézen való szállításnál
vagy váltadra tudod venni a
sérültet úgy, hogy hasa jobb
válladon nyugodjék és jobb



218

kezeddel jobb felsöcombját átfogva, nyakad körül lelógó jobb
csuklóját megfogod, vagy másodmagaddal úgy viszed a sérültet,

hogy cgyikőtok mindkét kezével
hónalját fogja, a másik pedig
sérültnek lába között állva, külső
fogással tartja térdhajlását. A
harmadik szállítási mód az,
hogy a két vivő keresztfogás saí
egymásbaillesztett karjára ül-
teti a sérültet és a sérült kar-
jával átöleli a vivők nyakát.

Hogy melyik szállítási
módot alkalmazod, azt a sérü-
lés természete határozza meg.

Kar és lábtöréseknél ezek a kézen való szállítási módok nem
alkalmazhatók.

Mesterséges légzés.
1. Ha a sérült légzése megáll vagy akadozik, avagy

gyenge, akkor alkalmazz mesterséges légzést.
2. Jól jegyezd meg, hogy a mesterséges légzést sok eset-

ben több óráig kell folytatnod, hogy eredményt érj el. Mivel
ez egy ember számára fárasztó volna, többedmagadda!
felváltva csináld, hogy eredményes legyen. Ha van mester-
séges légzésre szolgáló készülék, azt használd.

3. Mesterséges légzést csak jó levegőben végezz, tehát
a gázmérgezés miatt elalélt sérültet először vidd ki a friss
levegőre s csak azután alkalmazd a mesterséges légzést.

4. Mesterséges légzés közben az elalélt alsó lábszárát
érdes, meleg posztódarabbal vagy kefével dörzsöld.

Sylvestcr féle eljárás.
1. Mielőtt a mesterséges légzéshez fognál, győződj meg arról,

hogy nincs-e valami idegen tárgy (hamis fogsor, sár, iszap) az clalcK
szájában, ami a levegő szabad be- és kiáramlását akadályozhatná.

2. Ha többedmagaddal vagy, egyikőtök tiszta zsebkendővel
lógja meg az elaléltnak nyelvét s húzza azt ki erősen a szájüregből.

3. Ha az elalélt szája csukva van, fadarabbal, zsebkésed nyelével
vagy más gömbölyű tárggyal erőszakkal nyisd fel.

4. Az elalélt lapockái alá összehajtott pokrócot vagy'] kabátot
tégy, hogy a mellkas előredomborodjék.

5. Az elalélt fejéhez térdelve s arccal feléje fordulva fogd meg
két karját a könyök táján és azokat behajlítva szorítsd erősen a mell-
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kashoz. Ezután azokat párhuzamosan emeld az elaléit feje fölé úgy,
hogy a kezek egymást érintsék. A karok behajlítását és felemelését
olyan ütemben végezd, hogy egy percre 15 ki-és 15 behajlítás essen.

Schafíer féle eljárás.
Ez az eljárás olyan elaléltak légzésének megindítására alkal-

mas, kiknek légcsövébe, tüdejébe víz vagy híg iszap került.
1. Az elaléltat fektesd hasra, még-

pedig úgy, hogy alsó karjait összetéve,
azokat homloka alá fektesd.

2. Térdelj melléj e vagy fölé s tenyere-
det kifeszített ujakkal úgy helyezd az elaléit
hátára, hogy két hüvelykujjad egymással
szemben a gerincoszlop két oldalára, tenye-
red és többi ujjad pedig az alsó bordákra,
azok alá jusson. Tenyereddel ebben a
helyzetben, testsúlyod fokozatos ráenge-
désével gyakorolj nyomást az alsó bordák
táján a mellüregre, azután testsúlyod vissza-
engedésével hajolj kissé hátra és szüntesd
meg teljesen a mellkasra gyakorolt nyomást.
Egyenletes nyomás s utána a nyomás hir-
telen megszüntetése váltja ki a légzést. Ezt
a műveletet percenként i5-ször folytasd.

Eljárás pulmótorral.
Pulmótort mesterséges légzésre csak orvos jelenlétében és

utasítása szerint használj, mert annak nem szakavatott használata
a sérült hátrányára lehet.

Howard féle eljárás.
Ezt az eljárást akkor alkalmazd, ha bármi okból (karok törése,

kificamodása) sem a Sylvester-, sem a Scha'ffer-félét alkalmazni nem
tudod.

1. Az elaléltat, fejét mérsékelten feltámasztva, fektesd hátára.
Mégpedig úgy, hogy karjait kissé törzsétől távolítsd el s lábát ki-
nyújtva zárd össze,

2. Térdelj a sérült fölé úgy, hogy arcod annak arca fölé essen
s tenyeredet kifeszített ujjakkal tedd kétoldalt az alsóbordák tájé-
kára. Gyakorolj testsúlyoddal azokra egyenletes nyomást (kilégzés) s
azután testsúlyodat és kezedet hirtelen rántsd vissza, amikor a bordák
rugalmasságuknál fogva kitágulnak (belégzés). Ezt a műveletet
percenként 15-szÖr ismételd.
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Lobelin injekció.
Ha a mentőcsapat vagy a mentőszekrény fd van szerelve

Lobelin-injekció adására szolgáló készülékkel, ilyen injekciót csak
akkor adjs ha arra ki vagy képezve.

Mentés.
Altalános útmutatás.

1. Ha kisebb méretű szerencsétlenség történik a bányában
és nem sérültél meg, igyekezz a veszélyeztetettek vagy sérültek
segítségére sietni.

2. Ha tűz, vagy robbanás történik és nem kerültél olyan
veszélybe, amely kimenekülésedet a bányából okvetlen szük-
ségessé teszi, úgy a szénpor- és sujtólégrobbanásoknál, vala-
mint a bányatűznél követendő összefoglalt utasítások szerint
közelítsd meg a szerencsétlenség helyét.

3. Ha valamelyik felebbvalódat ott találod, akkor annak
engedelmeskedj a mentésnél és segélynyújtásnál. Ha pedig
felébb valód nincs jelen s ügy látod, hogy te vagy a legtapasz-
taltabb, magad vedd át a vezetést és irányítást addig, amíg
valamelyik fellebbvalód odaérkezik.

4. Ha a bányában tűz, robbanás vagy nagyobb szeren-
csétlenség történik s te kint vagy és a szerencsétlenségről
akár riadó vészjel, akár más úton értesülsz, azonnal siess a
felolvasó helyiségbe s jelentkezz a mentőmunkára.

5. Ha a szerencsétlenség abban a bányarészben történt,
ahol te dolgozol, azonnal jelentkezz felébb valódnál, hogy a
szerencsétlenség által érintett bányarész (munkahely) álla-
potáról, a mentőmunka megkönnyítése céljából, hasznos
felvilágosítást nyújthass.

6. Ha a zűrzavar első perceiben, esetleg éjnek idején
jutsz a bányához és azt látod, hogy az emberek még nem
cselekcsznek terv szerint, tapasztaltabb és nyugodtabb társaid-
dal együtt állíts őrt az akna bejáratához, hogy senki se száll-
hasson le addig a bányába, míg az üzemvezető vagy szolgá-
latban lévő felvigyázó arra engedélyt, parancsot nem ad.
A kíváncsiskodó tömeget tartsd távol az aknától s az üzemi
épületektől, igyekezz őket megnyugtatni és hazaküldení.
Értetsd meg velük, hogy jelenlétük fölösleges s csak hátrál-
tatják a munkát.

l A mentésnél légy bátor, de nem vakmerő!!
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Segédkezés a mentőmunkánál.
1. Ha beosztanak a mentéshez s a bányába kell leszáll-

nod, szorosan alkalmazkodj a kapott utasításhoz. Önálló
tevékenységtől tartózkodj. Ha van egy megfelelő, jónak látszó
eszméd, terved a mentés egyes részleteinek keresztülvitelére,
azt jelentsd először a csapatvezetőnek.

2. A mentési munka rendkívüli természete megköveteli
azt, hogy testileg és lelkileg megfelelő állapotban légy. Ha
nem érzed magadat minden tekintetben képesnek a mentési
munkára, azt jelentsd fellebbvalódnak s inkább maradj
távol, mintsem bátortalanságoddal, rosszulléteddel hátrál-
tasd a reád és társaidra bízott munkát.

3. Ha nagyobb szakadás történt, amelyben emberek
maradtak benn s ezeknek a kimentésére osztanak be, ügyelj
arra, hogy az omlás között minden elöhaladást csak JÓI biztosí-
tott helyről tégy. Ne felejtsd el, hogy az ilyen munka rend-
kívül veszélyes. Ha nem biztosítod kellően munkahelyedet,
az omladék helyzetének megbolygatásával magad és társaid
életét teszed kockára. Elhamarkodott munkával társaid életét
nem tudod megmenteni, de biztonságát veszélyeztetheted.

H Egy fejtés összement s károm ember bentrekedt. Az embereket
csak úgy lehetett kimenteni, hogy kisebb szelvényű vágatot indítottak
a fejtéshez. Az egyik csapat emberei gyorsabban akartak előrehaladni
s a törmelékben hajtott vágatot nem biztosították eléggé. Munka közben
omlás történt s a csapat egyik vájárját eltemette.

4. Nagyobb vízbetörésnél rendszerint gáz szabadul ki,
vagy rossz levegő keletkezik. Ilyen esetben, ha akár ember-
életet, akár bányavagyont (gép stb.) menteni szándékozó
munkához vagy beosztva, ügyelj arra, hogy csak jó levegőben
dolgozz. Rossz levegőben vagy gázakban mentőkészülék
nélkül ne menj előre.

5. Bányatűznél, annak oltásánál, a bányatüznél említett
szabályokat tartsd meg. Ha nem viselsz mentőkészüléket,
a tűzgát készítésénél csak olyan helyen dolgozhatsz, ahol
nincsenek tűzgázak, különösen széngáz és szénsavgáz.

6- Ha akár a tűzgázak következtében beállott mérgezés,
akár rossz levegő, akár oxigén (éleny) hiány, akár robbanás-
utání utógázokban a bányában eszméletét vesztett és bent-
rekcdt társaidat kell kimentened, ha nem viselsz mentő-
készüléket, csak a friss légáramban végezheted munkádat
s onnan könnyelműen előre ne haladj.

|jj Bányalégrobbanás után a segélyhelyen levő tartalékcsapatból
néhányan kíváncsiságból előrementek az egyik oldalvágatbany melynek
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elején a levegő légzésre alkalmas volt. Amint tovább haladtakba vágat
hátsó részében omlás keletkezett, mely a vágatban lévő utógázakat
előreszorította. A négy előremerészkedett vájár valahogy kimenekült
a gázakból, azonban az elÖvájár bentmaradt, akit csak a hirtelen elő-
hívott tartalék mentőcsapat mentett ki s térített hosszas élesztgetés
után eszméletre.

Ha menteni akarsz, ismerned kel l
magad és a mentőkészülékedet!

A mentőcsapat munkája.
Ha mentőkészülékkel felszerelt mentőcsapatba vagy beosztva,

mint annak tagja, a kiképzésnél megtanult szabályokat és óvintéz-
kedéseket szigorúan tartsd meg, de különösen a következőkre ügyelj :

1. Első leszállás előtt és azután minden mentÖkészülékkcl
végzett újabb munkas/.ak clíítt orvossal vizsgáltasd meg
magad, hogy nincs-e valami rendellenesség egészségi álla-
potodban.

2. Ha nem érzed magad sem testileg, sem lelkileg képes-
nek, jelentsd azt az orvosnak, mert sokkal jobb, ha alkalmatlan
állapotban nem mégy be, mintsem hogy a mentőcsapat mun-
káját, esetleg társaid életét veszélyeztesd.

3. Mentőmunka közben a csapat többi tagjával való
érintkezésre csak az előirt jelzéseket használd.

4. Előrehaladásnál a menetben tartsd meg mindig a
részedre kijelölt helyet.

Ajánlatos, hogy a mentőé sapa t bán elől menjen az, aki
a bányát legjobban ismeri. A vezető mindig második helyen
haladjon. Az élén haladót úgy kell tekinteni, mint a csapat
előőrsét. Mindig a vezető helyettese zárja be a sort.

5. Ha az előhaladás neked túl gyors és fáradságos, vagy
rosszullét fog el, azonnal add tudtára azt a mcntőcsapat
vezetőjének.

6. Ha a megindulás izgalmában, vagy szűk helyen, létrá-
kon s fáradságosabb előrehaladásnál a mcntokészülckből
kapott, percenkénti két liter oxigén nem elég s e miatt nehéz
lélegzés vagy fuldoklás fog el és a mentőkészülék nincsen föl-
szerelve külön oxigénadagoló készülékkel, ne ijedj meg, hanem ;i
munkát, menetedet lassítsd és igyekezz olyan ütemben menni
vagy dolgozni, amilyent a készülék levegőszolgáltatása meg-
enged.



A mentó'csapatnak egy meredek* ereszkében való behatolásánál
az egyik mentő, aki a készülődés sietségében izgatottabb volt, mint rendes
körülmények közt,, néhány lépésnyi elöhaladás után a készülékkel,
amelyen az injektor mellett nem volt külön oxigénadagolő készülék,
összeesett. Társai azonnal kihozták a friss levegőre, ahol magához
tért s arról panaszkodott, hogy nem kapott elég oxigént a ^készülékből.
Rövid idő múlva, megnyugodva, felvette a mentőkészüléket s azzal
másfélórán át nyugodtan dolgozott. Ez bizonyítja azt, hogy rosszul-
létének csak az volt az oka, hogy izgatottságában nagyobb mennyiségű
oxigénre volt szüksége, mint rendesen s mikor azt a készülékből nem
kapta meg, ijedsége fokozta légszükségletét.

7. Ügyelj nagyon arra, hogy az orrsisak, szájdarab,
fejsisak el ne mozduljon, mert minden ilyen elmozdulás
lélegzőszerveidhez engedi az ártalmas gázt.

8. Figyeld meg azt, hogy az előrehaladás mennyi idődbe
került és csak olyan távolságra menj előre, hogy rendes menet
mellett készülékedben még elegendő
mennyiségű oxigén legyen a biztos
visszatérésre.

9. Az előremenetelnél, ha a bá-
nyát személyes tapasztalásból nem
ismered, figyeld meg jól az utat s az
elágazásoknál, keresztezéseknél a
vezető, vagy a csapat valamelyik
tagja jelölje meg krétává! az út-
irányt, hogy a visszatérés biztos és
gyors legyen. Különösen fontos az
útiránynak a megjelölése és az idejé-
ben való visszatérés akkor, ha nem
csapatban, hanem csak másodma-
gaddal haladsz előre, mert ha ilyen-
kor egyikőíöknek baja történik, azt
a másik egymagában nem tudja
kimenteni vagy magával vinni.

Egy tüzgát kibontásánál a négytagú mentöcsapat két embere
a tüzgát mögött talált kisebb omlást hozta rendbe, majd az iszapcső-
vezeték szétbontásához fogott. A csapatvezető, ki a tüzgát előtt a friss
légáramban tartózkodott, a csapat harmadik emberét küldte utánuk,
mert hosszúnak tetszett neki a két mentő távolmaradása. A harmadik
mentő a két előbbit a tüzgát mögött holtan találta. Mindkettőnek oxigén-
palackja üres volt, ami azt jelentette, hogy nem figyelték a feszméró't
s későn gondoltak a visszatérésre,



224

10. Feltörésekből, ereszkékből, aknákból, általában előre-
haladásra nagyobb erőkifejtést kívánó bányatérségekből
halott és már fel nem éleszthető cinbereknek mentííkészü-
lékkcl való kíhozását szükségtelen megkísérelned, hanem
ilyenkor az a fontos, hogy a mentőcsapat munkája a lég-
vezetés helyreállítására, tüzek elgálolására szorítkozzék.

11. Bentmaradt embereknek mentökészülékkel való ki-
hozására főként akkor törekedj, ha még meg van a remény,
hogy a legközelebbi friss levegőn berendezett segélyhelyen
életrehozhatók,

12. Ha a mentőcsapatban a vezetéssel vagy megbízva,
nem szabad a mentőcsapatot előre vezetned addig, míg a
mentőmunkálat irányítójától kapott utasításnak niegfelelőleg
a tennivalókat a csapattal jól meg nem érttetted, a végre-
hajtás módját meg nem beszélted s erről magadnak a tervet
el nem készítetted.

13. Ha a mentőcsapatot vezeted, a mentőmunkánál ne
dolgozz, hanem egyedüli kötelességed, hogy irányítsd a csapatot
s vigyázz annak biztonságára. Hlőhaludásnál vizsgáld a fotel,
az ácsolatot és ha valószínűnek látszik egy szakadás kelet-
kezése, ne haladj előre, míg azt a helyet a csapat nem bizto-
sította. Ne vidd a csapatot előre egy olyan szűk, vagy össze-
nyomott vágatban, amelynek magassága 60 centiméternél és
szélessége 90 centiméternél kisebb. Ilyen helyeken legfeljebb

végszükség esetén menj át
és csak akkor, ha a szükülcl
hossza pár méternél nem
több.

14. Ha látásra tiszta
a levegő, akkor jelöld meg
keresztezéseknél és elágazá-
soknál az utat krétával.

15. Ha pedig a levegő
sűrű a füsttől, illetőleg
gázaiétól, csak addig menj
előre a mentőcsapattal,
amíg a közvetlen érint-
kezést az embereknek egy-
mástól megfelelő távolság-
ban tartásával a friss levegő-
ben lévő segélyhellyel fenn-
tarthatod, vagy kötél mel-
lett haladj előre. Ha pedig
ez a két mód nem vezetne
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célhoz, akkor a behatoló vágatból kiágazó vágatok bejáratát
léckorláttal rekeszd el, hogy visszatérésnél a csapat el ne
tévedhessen.

16. Beszállás előtt győződj meg arról, hogy a csapat
minden készülékét az előirt módon m ég vizsgálták-e ? Szigo-
rúan őrizd ellen, hogy a csapat mentésre szükséges felszerelése
rendben van-c ? Mielőtt a légzésre alkalmatlan levegőbe
behatolsz, győződj meg, hogy minden készülék kifogástalanul
működik-e ?

f 17. Jól járó órád legyen és minden mentőkészüléknek fesz-
mérőjcn 20 percenként, vagy ha szükséges rövidebb időközökben
olvasd le az oxigén nyomásátésaközlekedés esetleges akadályai-
nak figyelembevételével a visszatérésről idejében gondoskodj.

18. A csapatban elindulás előtt jelöld ki azt az egyént,
aki rosszulléted esetén a vezetést átveszi.

19. Az előrehaladásnál vagy az elkészítendő munkánál
mindig a leglassúbb és leggyengébb embernek erejéhez mérd
a menetelés és a munka ütemét.

20. Holttestek kiszállításánál, ha azok több naposak,
gumikesztyűket, gumiruhát és álarcot vagy mentőkészü-
léket használj. A holttestet pokrócba, lepedőbe burkolva,
esetleg ha egészen oszlásnak indult, ládába, koporsóba téve
szállítsd ki. Óvatos légy, mert könnyen kaphatsz hullamérge-
zést. Oszlásnak indult holttesteknél és lóhulláknál, ha szük-
ségesnek mutatkozik, azokat előbb mésszel vagy karbolporral
fertőtlenítsd. Ugyanígy fertőtlenítsd később a tetemek fekvő-
helyeit is.

Csak úgy tudsz másokat megmenteni,
ha először a magad életét mented meg:!

16
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