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VOORWOORD

In de bouwnijverheid is de belangstelling voor de verbetering van arbeid

en arbeidsomstandigheden snel groeiende. De stichting Bedrijfsgezond-

heidsdienst voor de Bouwnijverheid (BGBouw) ontwikkelt op dit gebied

vele initiatieven, waarvan het doen verrj-chten van ergonomisch onderzoek

er één i-s. Toen eind 1979 het onderzoek naar torenkraancabines werd af-
gerond, werd besloten om het Nederlands Instituut voor Praeventieve Ge-

zondheidszorg TNO (NIPG-TNO) te verzoeken een soortgelijk onderzoek in
te stelten naar de cabines van mobiele kranen. Het voorliggende rapport
geeft de resultaten van dit onderzoek weer.

Een verkorte versie van dit rapport, waarin aanbevelingen en conclusies

zijn samengevat, is in brochurevorm uitgegeven door BGBouw en NIPG

gezamenlijk onder de titel "Het betere werk; cabines van mobiele kranen".

Deze brochure is te verkrijgen bij de BGBouw, postbus 81L4, 1005 AC

Amsterdam, telefoon 020-1 18855.

Ter begeleidinq van het onderzoek werd een werkgroep "mobiele kranen

BGBouw" opgericht, waarvan de samenstelling hieronder wordt vleergegeven.

Op deze plaats willen d.e onderzoekers hun dank uitspreken voor de vrucht-
bare samenwerking die ten tijde van het onderzoek met d.e leden van deze

werkgroep heeft bestaan.

De opzet van dit onderzoek is geweest om aanbevelingen te doen ter ver-
betering van de cabines van mobiele kranen in ergonomisch opzicht. Er

wordt enerzijds beschreven hoe cabines van mobiele kranen er momenteel

uitzien, en anderzijds hoe deze er in de toekomst uit dienen te zien.

Dit is zowel van belang bij het ontwerpen van nieuwe machines als bij
het aanpassen c.q. wijzigen van bestaande machines. De in dit rapport
gegeven aanbevelingen gaern verder dan de in Nederland geldende minimum-

eisen die zijn vastgelegd in normen en publikatiebladen. De onderzoekers

hopen dat deze aanbevelingen een impuls zullen geven aan de verdere ver-
betering van de arbeidsomstandigheden van machinisten van mobiele kranen.

Samenstelling "Werkgroep mobiele kranen BGBouw"

Ir D.P. Rookmaaker

Ing. ,r.C. Borgers

Voorzitter Nederlandse Vereniging

voor Ergonomie; voorzitter
Directoraat-Generaa1 van de Arbeid,
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Ministerie vaul Sociale zaken

F. Koman Eout- en Bouwbond C.N.V.

Ir E.A.P. Koningsveld - coördinator onderzoek BGBouw

Ir A. Suvaal - t{erktuigkundig adviser-r van het
rDirectoriaat-Generaal van de Arbeid,

ltinisterie van Soeiale Zaken

C. ZLjlstra - ABOMA

Ir C.K. Pasnooij - Nederlands Instituut .root í=."rat-
tieve Gezondheidszorg - TI{O

Ir M.P. van der Grinten - Nederlands Instituut voor Praeven-

tieve @zondheidszorg - TNO
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SAMENVATTING

DiÈ onderzoek heeft tot doel gehad om aanbevelingen op te stellen ter

verbetering van de ergonomische eigenschappen van cabines van mobiele

kranen. Allereerst heeft daartoe een oriëntatie met betrekking tot de

huidige stand van zaken plaatsgevonden. Normen en voorschriften alsmede

vaktechnische publikaties in nationaal en internationaal verband zijn

hiertoe bestudeerd, waarbij de ergonomische eigenschappen van de cabines

het centrale thema vormden.

Door middel van observaties aern de hand van een door de onderzoekers

ontwikkelde ergonomische checklist zijn een 24-LaL nieuwe mobiele kra-

nen (13 autokranen met telescoopgiek, 7 ruwterreinkranen en 4 rupskra-

nen) onderzocht. Zowel de sterke als de zwakke punten van de cabines

konden op deze wijze worden opgespoord.

Daarnaast zijn een 20-tal machinisten met aanzienlijke ervaring en werk-

zaam op verschiltende typen, normaal in gebruik zijnde mobiele kranen

door de onderzoekers ondervraagd. Hiervoor werd van een door de onder-

zoekers ontwikkelde ergonomische vragenlijst gebruik gemaakt. Naast

vràgen op ergonomisch gebied werd tevens naar mogelijke gezondheids-

klachten, en het vóórkomen van (bijna-)ongevallen geinformeerd. Op deze

wijze werd veel bruikbare informatie verkregen uit de gebruikerswereld.

Gevoegd bij de eerder verkregen checklistgegevens ontstond een goed

beeld van de ergonornische kwaliteiten van de machines. Geconstateerd

moet vrorden dat er aanzienlijke verschillen tussen machines bestaan.

Standaardisatie is in het algemeen ver te zoeken, en dat geldt dan met

name voor bedieningsorganen en informatiepresenÈatie-middelen. Deze

grote diversiteit is voor een belangrijk deel terug te voeren op het

gebrek aan standaardisatie in internationale zin op ergonomisch gebied.

Aangezien vrijwel alle mobiele kranen uit het buitenland komen, leidt

dit tot de genoemde problernen in Nederland.

Daarnaast moet geconstateerd worden dat er nog veel aan de cabines van

mobiele kranen valt te verbeteren. Weliswaar vertonen de nieuwste model-

len duidelijke verbeteringen ten opzichte van oudere typen, doch ergo-

nomisch uitgebalanceerde constructies blijven nog een weinig voorkomend

verschijnsel.
Uitgaande van deze gegevens zijn vérvolgens aanbevelingen opgesteld, die

betrekking hebben op de volgende aspecten:
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- toegankelijkheid (hand- en voetsteunen, bordessen, openen deur,

vluchtmogeli jkheden) ;

- uitzicht (raamoppervlak, reflecties, ruitewisser, zichthoeken) ;

- zitgelegenheid in de cabine (afmetingen stoel, verstelbaarheid)
'materiaat, trillingsdemping, stand van stoel ten opzichte van

bedieningsorganen) ;

- afmetingen cabine (bediening, bewegingsvrijheid, persoonlijke

verzorging)

- bedieningsorganen in de cabine (plaatsing, éénvormigheid van

bediening, bedieningskrachten, prioriteiten) ;

- informatiepresentatie (instrumenten di-e informatie geven over

het kraanproces, afleesbaarheid, plaatsing, volledigheid, prio-
riteiten);

- communicatie (draadloos systeem, genormaliseerde gebarentaal) ;

- klimaat/ventilatie (temperatuur, vochtigheid, zonwering, ver-
warming, isolatie);

- lawaai en trillingen (met open en gesloten deur, demping door

constructie van stoel en cabine);

- verlichting (in de ca-bine en op de werkplek) .

De aanbevelingen zijn zodanig geformuleerd, dat constructeurs en fabri-
kanten hiervan gebruik kunnen maken op three verschillende manieren. In

preventieve zin door cabines van mobiele kranen tijdens het ontwerp op

de tekenplank volgens deze aanbevelingen vorm te geven. Correctief door

bestaande mobiele kranen op basis van deze aanbevelingen aan te passen

c.q. te wijzigen.
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INLE IDING

Er is een toenemende belangsteJ-Iing te constateren voor het streven naar

verbetering van de kwaliteit van de arbeid, ook wel humanisering van de

arbeid genoemd. Naast verbeteringen ten aanzien van de arbeidsvoorwaar-

den en arbeidsverhoudingen, richt dit streven zich ook op het werk en

de werkplek zelf. Het gaat hierbij dan om de inhoud van het werk ener-

zijds en de middelen vraarmee en de fysieke arbeidsomstandigheden waar-

onder dat werk wordt verricht anderzijds. De ergonomische benadering

die aanpassing van werk, werkplek en apparatuur aan de mens nastreeft,
neemt binnen dit kader een belangrijke plaats in.
De toenemende belangstelling van de overheid voor dit terrein blijkt
onder andere uit de reeds enkele jaren geleden geÍntroduceerde en nog

steeds van toepassing zijnde subsidieregeling arbeidsplaatsenverbetering,

waarmee het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om verbeteringsprojecten
op te starten. Daarnaast werd de Arbeidsomstandighedenwet door de Staten-

Generaal aanvaard: een wet die bepalingen omvat betreffende de gezond-

heid, de veiligheid en het welzijn van de werkende mens. Naast artikelen
die aangeven hoe de zorg voor de gezondheid, de veiligheid en het wel-

zijn van de werkende mens georganiseerd dient te worden, bevat deze wet

ook duidelijke uitspraken met betrekking tot de vormgeving van de werk-

plek op een zodanige wijze dat daarmee aan de beperkingen en capacitei-
ten van de mens wordt tegemoet gekomeni een ergonomisch grondbeginsel

bij uitstek. De Arbeidsomstandighedenwet zal de komende jaren gefaseerd

via Algemene Maatregelen van Bestuur worden ingevoerd.

De groeiende belangstelling voor humanisering van de arbeid in het be-

drijfsleven blijkt onder andere uit de vele experimenten die er in ver-
schillende bedrijven op dit gebied worden uitgevoerd. Daarnaast wordt er
er door werknemersorganisaties in toenemende mate gepleit voor verbete-

ring van de kwaliteit van veel arbeidsplaatsen en de arbeid die daar

verricht moet worden. Ook in de CAO-onderhandelingen tussen de sociale
partners komen deze aspecten steeds vaker aan de orde.

De geschetste ontwikkelingen beperken zich niet tot Nederland, want ook

internationaal is "the quality of working life" een topic. De aandacht

die hieraan geschonken wordt is'echter wel per land sterk verschillend.
De Scandinavische landen zijn al jarenlang toonaangevend op dit gebied,

terwijl ook Engeland en Duitsland hier in positieve zin kunnen worden

genoemd. Het constateren van verschillen tussen landen op dit punt is
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een belangrijk gegeven, aangezien de aandacht die de kwaliteit van de

arbeid geniet onder andere weerspiegeld wordt in de vormgeving van werk-

plekken en dus ook van de middelen en machines waarmee het werk verricht
wordt. Dit laatste is ten aanzien van werktuigen in de bouwnijverheid

belangrijk, omdat in Nederland geÍmporteerde produkten ergonomisch be-

zien duidelijke verschillen kunnen vertonen, afhankelijk van het land

van herkomst.

Een eerder onderzoek met betrekking tot de cabines van torenkranen heeft

laten zien dat de bouwnijverheid een bedrijfstak is waar duidelijk be-

hoefte bestaat aan een meer ergonomische denktrant waar het om het ont-
r^rerpen van werkplekken gaat (Pasmooij , l97B). Deze studie liet zien dat

het met de cabines van de meeste torenkranen slecht gesteld was. Ener-

zijds kon dit verklaard worden uit het karakter van de bouwwereld, waar

de kwaliteit van de arbeid bij de gebruikers en afnemers van de produk-

ten niet direct de hoogste prioriteit had. Anderzijds had dit te maken

met het gebrek aan ergononr-ische belangstelling van de fabrikanten van

deze machines die vrijwel allen in het buitenland gevestigd zijn. In

zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de werktuigen die in de bouw-

nijverheid gebruikt worden op ergonomisch gebied de toets der kritiek
niet altijd kunnen doorstaan. Naast de reeds genoemde torenkranen kun-

nen hier dan de mobiele kranen, de grondverzetmachines en de wegenbouw-

machines worden genoemd. In navolging van de torenkranenstudie is in

samenwerking met de Stichting Bedrijfsgezondheidsdienst voor de Bouw-

nijverheid (BGBouw) besloten de onderhavige studie op de groep mobiele

kranen te richten.
In grote lijnen zijn de problemen die zich op ergonon-isch terrein bij
mobiele kranen aandienen van dezelfde oorsprong als die welke reeds eer-

der bij de torenkranen werden aangetroffen. De cabine vanwaaruit de

kraan bediend moet \^rorden vormt vaak een sluitpost, aangezLen de cabine

in veel gevallen een assemblage vormt van nauwelijks op elkaar afgestem-

de onderdelen. Doordat mobiele kranen vrijwel allemaal uit het buiten-

land komen, en deze landen aIIe met een eigen benaderingswijze werken,

is standaardisatie van de machines, en dus ook van de bediening, ver te
zoeken. Dit heeft uiteraard vergaÉrnde consequenties voor de inrichting

van de cabi-nes, zodat het bijvoorbeeld moeilijk is om twee identieke

te vinden. Een extra complicerende factor wordt nog gevormd door het

feit dat mobÍeIe kranen voor gemengd, tLl-/hijsbedrijf geschikt dienen

te zijn. In sonunige gevallen wordt er dan met één gecornlcineerde rL1-/
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hijscabine gewerkt, terwijl er in andere gevallen twee gescheiden cabi-

nes voor beide functies zijn aangebracht. De eis om zowel met lasten op

grote hoogte als ter hoogte van het maaiveld te moeten kunnen werken

brengt met zich mee, dat er met het oog op het gewenste uitzicht op de

last hoge eisen dienen te worden gesteld aan de positionering van de

machinist in de cabine.

op grond van de werkzaamheden die de machinist van een mobiele kraan

moet verrichten, worden hoge eisen gesteld aan de cabine waarin en de

apparatuur vraarmee hij moet werken. Er moet naar gestreefd worden deze

middelen zodanig vorm te geven, dat zoveel mogelijk tegemoet wordt ge-

komen aan de beperkingen en capaciteiten van de machinist. Enerzijds

wordt hierdoor de kans op gezondheidsschade zo klein mogelijk gehouden,

wordt het comfort verbeterd en nemen de klachten af, terwijl anderzijds

verwacht mag worden dat de prestatie die de machinj-st met zijn mobiele

kraan kan leveren hierdoor toeneemt. Dit ïapport beoogt aanbevelingen

te geven om tot een ergonomisch aangepast ontwerp van de cabine (s) van

mobiele kranen te komen.

Het daadwerkelijk realiseren van een ergonomisch verantwoorde cabine op

basis van de hierboven bedoelde richtlijnen kan in principe langs twee

lijnen geschieden. In de eerste plaats kr:nnen deze aanbevelingen door

constructeurs van nieuwe mobiele kranen aangewend worden bij het ont-
werpen van de cabine (preoentíeoe ergonomie). Een dergelijke benadering

van de fabrikant kan het gevolg zijn van de normen die de overheid hem

voorschrijft, doch kan ook ontstaan doordat de markt (importeurs, !Je-

bruikers) om ergonomisch verantwoorde cabines vraagt. Het tot stand ko-

men van met name internationale normen vraagt zeer veel tijd, zodat de

laatste mogelijkheid op korte termijn waarschijnlijk het meeste effect
sorteert. Het uitdragen van een ergonomische denktrant bij de gebruikers

van mobiele kranen hoort daarom de nodige aandacht te krijgen.
De tweede lijn die tot ergonornisch verant\^/oorde cabines van mobiele kra-
nen kan leiden, is nauw verwant met het begrip dat hierboven bij de ge-

bruikers met betrekking tot ergonomie !'rerd vermeld. Het gaat hierbij dan

om het toepassen van de aanbevelingen bij bestaande cabines met het doel

deze aan te passen en te verbeteren (coyreetieoe ergononrt e) . De subsi-
dieregeling arbeidsplaatsverbetering voor het jaar 1980 is op dit onder-

\^rerp van toepassing geweest. Het lijkt aan te bevelen ook in de komende

jaren deze subsidieregeling voor verbetering vcul cabines van werktuigen

in de bouwnijverheid te laten gelden. In dit rapport worden trouwens in
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hoofdstr:k 5 aI een paar voorbeelden genoemd van eenvoudige doch zeer

doelmatige modificaties die sommige machinisten of ondernemers zelf aan

hun cabine hebben aangebracht.

Dit rapport is nu verder als volgt opgebouwd. Deel I, bestaande uit deze

inleiding en de hoofdstukken 2 en 3, beschrijft de vraagstelling van het

onderzoek en de gevolgde werkwijze. In hoofdstuk 2 wordt de stand van

zaken ten aanzien van mobiele kranen weergegeven. Er wordt een overzicht
gegeven van het bestand waarmee in de Nederlandse bouwnijverheid gewerkt

wordt. Daarnaast wordt aangegeven welke normen en voorschriften op mo-

biele kranen van toepassing zijn en wat hierin ten aanzien van de cabi-

ne(s) vermeld wordt. Tevens wordt een literatuuroverzicht gegeven.

In hoofdstuk 3 wordt de opzet van het onderzoek beschreven. Aangegeven

wordt tot welke typen machines het onderzoek zich beperkt. Het gebruik-

te onderzoeksinstn:mentarium wordt behandeld, terwijl verder de wijze

van uitvoering van het onderzoek wordt aangegeven.

Deel II bestaat uit de hoofdstukken 4 tot en met 13, en beschrijft de

resultaten van het onderzoek. In hoofdstuk 4 wordt het onderzochte be-

stand machines en de ondervraaqde populatie machinisten beschreven. De

hoofdstukken 5 tot en me|' 12 gaan in op de verschillende aspecten van

de cabines van de mobiele kranen. Per aspect worden de checklistgege-

vens behandeld naast de menins;en vEIn de machinisten op dit punt. Elk

hoofdstpk wordÈ afgesloten met een aantal aanbevelingen, aan de hand

waarvan de cabines op het desbetreffende aspect in ergonomisch opzicht

meer verantwoord geconstrueerd kunnen worden. In hoofdstuk 13 worden

enkele gezondheidsklachten die door de machinisten werden geuit, in re-

Iatie gebracht met de bediening van de kraan; tevens worden enkele

(bi jna- ) ongevallen behandeld.
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2. STAND VAN ZAKEN

Onder de gezamenlijke noemer mobiele kranen vall-en een groot aantal ver-
schillende machines, die echter steeds gemeen hebben dat het hijswerk-
tuigen zL1n, díe zíchzelf kr:nnen verplaatsen. NEN 2026 zegt hiervan:

"Een mobieLe kz,aan is een uerríjdbare kTq.an, die niet aan een uaste baan

'is gehoudein. " Torenkranen worden in dit onderzoek op voorhand uitgeslo-
ten, omdat de cabines van deze kranen reeds eerder uitvoerig zijn bestu-

deerd. De overblijvende mobiele kranen hebben gemeen dat zij in het al-
gemeen beschikken over laag geplaatste cabines en een giekstelsel, dat

hoger of minder hoog kan worden samengesteld, afhankelijk van het type

kraan. Onderscheid moet hierbij gemaakt worden tussen telescoopgieken

die tijdens het hijsbedrijf op hoogte kunnen worden ingesteld, en vak-

werkgieken (of opbouwgieken) die vóór het feitelijke hijswerk moeten

worden opgebouwd. De mobiliteit van de kraan kan zich beperken tot het

zich verplaatsen op de bouwplaats, dan wel zich uitstrekken tot het af-
leggen van grote afstanden op de openbare weg.

In dit hoofdstuk zal het bestand van mobiele kranen in de Nederlandse

bouwnijverheid nader worden geanalyseerd en zal de inzetbaarheid van de

kranen en de daarmee verband houdende werkzaaufreden van de machinisten

worden behandeld. Tevens zal worden nagegaan wat er in normen en voor-

schriften en in de literatuur over mobiele kranen wordt aangetroffen.

2.1 Het bestand mobiele kranen

Mobiel-e kranen zijn voor talloze werkzaamheden inzetbaar, waardoor mede

een variëteit aan machines is ontstaan. Fabrikanten proberen daarbij
steeds een even\^richt te vinden tussen vèrgaande specialisatie van ma-

schines aan de ene kant en een zo groot mogelijk toepassingsgebied van

de machines anderzijds. In de loop der tijd zijn op deze wijze een aan-

tal groepen ontstaan die min of meer duidelijk van elkaar verschillen
qua constructie. In tabeL 2.1 zijn een zestal groepen mobiele kranen

onderscheiden, r^raarmee het totale bestand in kaart zal worden gebracht.
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Tabel 2.1 Overzicht uobiele kranen; definities, omschrijving, aard van
de mobiliteit, aard van de lastverplaatsing, toepassingsvoor-
beelden in de bouw, cabine-typering
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-truck chassis ne
truckkabine

.soG neervoudigE
asaandrij vin9.
zelden alle vie-
1en aegedreEn

-hydraullsche Èe-
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In het kort zullen van deze groepen een aantal karakteristieke kenmer-

ken worden beschreven.

1. Autoktaan met teLescoopgiek (zie figuur 1a*)

Deze groep bestaat uit kranen die zich over grote afstanden over de open-

bare weg van het ene werk naar het andere werk kunnen verplaatsen. Het

zijn meestal de tichtere en middelzware typen die veel onderweg zijn en

weinig permanent op een bouwplaats staan opgesteld. Deze kranen zijn
voor dit werk greschikt vanwege de goede rijkarakteristieken en de snel-

heid waarmee de kraan bedrijfsklaar kan worden gemaakt. Dit type kraan

neemt in sornmige gevallen het werk van de torenkraan over.

2. Autokraan met uakuerkgiek (zie figuur 1b*)

Dit tlrpe kraan wijkt van de eerder genoemde kraan af op het punt van de

hijscapaciteit. Door de vakwerkgiek kunnen met deze kranen zwaardere

lasten verwerkt worden. Daar staat tegenover dat de opbouwtijd van de

vakwerkgiek aanzienlijk is en er in veel gevallen bij het transport over

de openbare weg een trailer meerijdt die delen van de giek vervoert.

Deze kranen worden in meer gevallen permanent opgesteld (duur van een

werk bijvoorbeeld één dag tot meerdere dagen of langer) dan bij het eer-

der genoemde type het geval is.

Figuur .1a. Truck- of autokraan met Figuur 1b.
telescooPgiek

Truck- of autokraan met
vakwerkqriek

* De figuren 1a tot en met 1d werden overgenomen uj-t het Veiligheids-
handboek voor de bouwi uitgegeven door de Bedrijfsvereniging voor de
Bouwnijverheid en het Veiligheidsinstituut.
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3. Zuare z,upskraan met ualorlerkgiek (zie figuur 1c*)

Het onderstel van dit type kraan bestaat uit een rupschassis, waardoor

deze kraan niet geschikt is om grote afstanden af te leggen. Het rij-
werk wordt slechts gebruikt om zich op de werkplek zelf te verplaatsen.

Dit betekent dat men dit soort kranen aantreft op die plekken waar vrij-
we1 permanent de aanwezigheid van een kraan vereist is. De vakwerkgiek

Ieent zich voor het zwaardere werk.

4. uníuerseLe rupskraarl met uakwerkgiek (zie figuur 1c*)

In deze groep vindt men de lichte tot zware typen onder de rupskranen,

waarbij het onderstel in sornmige gevallen ook als 4-wielschassis is uit-
gevoerd, of als truckchassis meÈ een truckcabine. Dit type kraan is voor

een breder terrein inzetbaar dan bij de groep zware rupskranen het ge-

val is.

Figuur lc. Rupskraan met vakwerkgiek

5. Mobíele vu,tterz,eínkramt met teLeseoopgiek (zie figuur 1d*)

Deze kranen staan op een 4-wielschassis en zijn geschikt om zich in ruw

terrein, aI dan niet met een last aan de haak, te verplaatsen. Onder be-

paalde condities mag met deze kranen ook over de openbare weg worden 9e-

reden. (De hydraulische stuurinrichting wordt dan van een mechanische

ondersteuning voorzien). Het is de mogelijkheid tot inzetbaarheid onder

allerlei verschillende omstandigheden die deze kraan zeer populair heeft

gemaakt.

* zíe noot op vorige pagina.
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Figuur ld. Ruwterreinkraan met telescoopgiek

6. Mobiele indtrctrLekvwan met telescoopgíek

Dit type kraan is meestal licht uitgevoerd en geplaatst op een 4-wiels-
chassis. In tegenstelling tot de terreinkraan is de industriekraan in
principe slechts geschikt voor de vlakke weg. In het algemeen vertoont
d.eze kraan overeenkomsten met een zware vorkheftruck qua inzetbaarheid,

waarbij de vork dan heeft plaats gemaakt voor een telescoopgiek met haak

Wat de aantallen betreft wordt er geschat dat er in Nederland circa
5000 à 6000 mobiele kranen zLln (bron: De B1ank, secretaris Federatie

Nederlandse Kraanverhuurders). Van deze kranen vindt men circa 60% bij
de transportbedrijven en kraanverhuurders (voor het grootste deel de

zwaardere autokranen), meer dan de helft werkt in de bouw; circa 30ts bij
de bouwbedrijven (hoofdzakelijk rupskranen en terreinkranen) en circa
10% bij andere instanties (waaronder alle typen kranen). Een en ander

betekent echter niet dat men geen autokranen in de bouwnijverheid tegen-

komt. Door de manier waarop mobiele kranen in het werk worden ingezet
(het sterkste punt van de autokranen vormt hun mobiliteit tussen werk-

plekken) Ioont het voor een bouwondernenring vaak de moeite om speciaal

voor één klus een autokraan bij een kraanverhuurdeï te huren, in plaats

van zelf zotn kraan aan te schaffen.

Bij de n:pskranen en terreinkranen ligt dat anders, aangezien deze kra-
nen veel permanenter op een werkplek aanwezLg zí1n voor een veel-heid

van verschillende werkzaamheden. Gesteld kan worden dat voor de bouw-

nijverheid de beide typen autokranen, de beide typen rupskranen en de

ruwterreinkranen van belanq zí1n. [íat de bouwnijverheid betreft kunnen

wij de industriekraan eigenlijk we1 vergeten. Met betrekking tot de aan-

tallen kunnen wij stellen dat het aantal autokranen met telescoopgiek

en ruwterreinkranen de laatste jaren sterk is toegenomen, waarbij tevens

een duidelijke verhoging van de gemiddelde capaciteit per machine
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(= maximum hijslast) geconstateerd kan worden.

Het aantal kranen met vakweikgiek (zware autokranen, rupskranen) is lang-

zaam dalend, terwijl de gemiddelde capaciteit van deze machines ongeveer

gelijk is gebleven (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 1977)-.

Constructief gezien bestaan er grote verschillen tussen de onderscheiden

typen. Autokranen beschikken vaak over een onderwagen met rijcabine,
welke onderwagen tijdens het hijsbedrijf afgestempeld dient te worden.

Op deze onderwagen is via een draaikrans een bovenwagen gemonteerd waar-

op zich de giek en andere hijsattributen bevinden, terwijl daar tevens

de hijscabine is gemonteerd.

De rupskranen hebben een rupschassis, waarvan de spoorbreedte vaak in-
stelbaar is, zodat men tijdens het hijsbedrijf de zijdelingse stabili-
teit kan vergroten (breed spoor) en bij het vervoer op een trailer de

kraan zo smal mogelijk kan maken (sma1 spoor). Deze kranen beschikken

in het algemeen over één gecombineerde rij-/hijscabine. De rrniversele

rupskraan heeft veel verwantschap met de dragline (een grondverzetma-

chine), doch beschikt niet over de vrije val die voor dat type machine

zo kenmerkend is. Qua constructie zijn beide typen machines soms verder

identiek.
De rurn/terreinkraan is uiterst wendbaar op de vier grote wielen, waarvan

voor- en achteras vaak afzonderlijk te besturen zí)n. Op het onderstel

is weer de bovenwagen gemonteerd, hraarop zich naast het hijswerk tevens

de gecombineerde rij-/hijscabine bevindt. Dit type kraan beschj-kt vaak

over een bandenprogramma en een stempelprogramma (hijsen zonder, respek-

tievelijk met afstempeling) .

Vrijwel alle mobiele kranen worden in het buitenland geproduceerd. Er is
slechts één Nederlandse fabrikant (Nellen Kraanbouw te Rotterdam) die

een beperkt programma levert. Daarnaast worden in somnrige gevallen Ne-

derlandse onderwagens van een truckfabrikant gebruikt, om daarop een bo-

ven$ragen van een kraanfabrikant met hijswerk te monteren (bijvoorbeeld

Ginaf-onderwal1en met Tadano TS 15O-bovenwagen). GroÈe buitenlandse fa-
brikanten op het terrein van de mobiele kranen vinden we in Arnerika,

Engeland, Duitsland en Japan. Daarnaast komen in iets mindere mate Scan-

dinavië (met name Finland) en Frankrijk.
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Mobiele kranen in normen en voorschriften

In deze paragraaf zal een overzicht worden gegeven van de normen en voor-

schriften die zowel nationaal als internationaal op mobiele kranen be-

trekking hebben. Enerzijds is het hierbij van belang om na te gaan in
hoeverre deze normen en voorschriften specifiek betrekking hebben op mo-

biele kranen, dan wel in algemene termen hijswerktuigen betreffen. An-

derzijds zijn de verschillende aspecten waar de normen en voorschriften
zich op richten van belang. Komen slechts constructi-eve aspecten van de

machine aan de orde, of hebben de geschriften ook betrekking op de werk-

plek van de machinist. Zo dat laatste het geval is, in hoeverre hebben

ergonomische criteria dan een rol gespeeld en hebben de formuferingen

een kwalitatief of een kwantitatief karakter?

Nederland neemt op dit terrein een vooraanstaande plaats in. Werd reeds

in aanvulling op de norm NEN 3247 uit 1967 "Voorschriften voor het ont-
werpen, het vervaardigen, het beproeven en het onderhouden van mobiele

kranen in verband met de veiligheid" door de Arbeidsinspectie Ln 1972

het publikatieblad P125 "Mobiele Kranen; konstruktie, uitvoering, be-

proeving, gebruik, onderhoud" uitgebracht, momenteel is een serie nor-

men getiteld "Mobiele kranen" in voorbereiding. Het P125-publikatieblad

had tot doel te beschikken over veiligheidsaanwijzingen die meer in het

bijzonder betrekking hadden op de praktische uitvoering en toepassing

van de mobiele kranen dan de in NEN 3247 vermelde. De nieuwe serie nor-
men heeft tot doel de methoden voor het ontwerpen, vervaardÍgen en be-

proeven, en het gebruik en onderhoud van mobiele kranen te rationali-
seren, opdat de kwaliÈeit en veiligheid wordt bevorderd. Deze serie nor-
men over mobiele kranen zal bestaan uit:

. NEN 2026 - Mobiele kranen - Algemene bepalingen. Documenten, in-
bedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud (gereed) ;

. NEN 2027 - Mobiele kranen - Constructieve eisen in verband met

de veiligheid (in voorbereiding);
en verder de volgende normen uit de serie over "Hijskranen":

. NEN 2OLg - Hijskranen. Belastingen en belastingscombj-naties;

. NEN 2Ot9 - Hijskranen. Het metalen geraamtei

. NEN 2O2O - Hijskranen. De mechanische uitrusting (in voorbereiding)

. NEN 2O2t - Hijskranen. De electrische uitrusting,

. NEN 2022 - Hijskranen. Stabiliteit (veiligheid tegen kantelen);
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. NEN 2025 - Hand- en armseinen bij het werken met hijs- en hef-
werktuigen;

. NEN 2028 - Automatische begrenzingsinrichtingen (i-n voorbereiding)

Dat de totstandkoming van deze normen nj-et louter een nationale aange-

Iegenheid is, mag blijken uit het feit dat de normcommissie die hier-
voor verantwoordelijk is ook deelneemt aan de werkzaamheden van Tech-

nical Committee 96 "Cranes, lifting appliances and related excavator

equipment" van de International Organization for Standardization (ISO).

Daarnaast is er nog een subcoruuissie "Harmonisatie van normen inzake

hijswerktuigen in de Benelux" samengesteld uit delegaties van de Be1-

gische en Nederlandse normcommj-ssies, en \oordt er gestreefd naar een zo

spoe ig rrogelijke uitgave van een norm, in gelijkluidende tekst' voor

hijskranen in de Benelux.

Indien wij de nieuwe serie normen beschouwen, dan kunnen wij constateren

dat NEN 2026 betrekking heeft op definities, inlichtingen van belang bij

aanvraag en aanbieding, documenten, opschriften, inbedrijfstelling en

beproeving, bedrijfsvoering en onderhoud van mobiele kranen. NEN 2027

heeft betrekking op de constructieve eisen in verband met de veiligheid

van mobiele kranen, en is als zodanig van meer belang waar het een mo-

gelijke inbreng van ergonomische criteria betreft. In deze norm wordt

onder andere aandacht besteed aan cabines en toegangen, bedieningsappa-

ratuur, mechanisch en electrisch gedeelte, en diverse beveiligingen te-
gen vallen, bewegende kranen en kraandelen, sterke wind en storm, etc.

Wat de cabine zelf en de toegang tot de cabine betreft hebben deze for-

muleringen (bijvoorbeeld met betrekkingr tot het uitzicht, de stoel, de

ruiten en ruitewissers, de ventilatie en verhlarming en dergelijke) hoofd-

zakelijk een kwalitatief karakter. Bij artikel 3.2.10 wordt naast "de

kabine moet zodanLg zL)n ingericht dat de kraanbestuurder zo weinig mo-

gelijk hinder ondervind.t van motorlawaai van de kraan (afgescheiden en

zo nodig geÍsoleerde bedieningsruimte) " voorzichtig opgemerkt dat "bij
een jarenlange, dagelijkse 8-urige e><positie aan geluid, het veilige ge-

luidsniveau maximaal B0 dB(A) bedraagt". Gegeven de voorzichtigheid

waarmee normen worden geformuleerd kan het onderhavige onderzoek juist

in kwantitatieve zin een nuttige aanvulling geven op het raamwerk dat

de norm biedt. Ook de ArbeidsÍnspektie geeft van tijd tot tijil richt-

tijnen uit die aanmerkelijk gedetailleerder zL1n, en beter kwantitatief

onderbouwd dan in de officiëIe normen gebruÍkelijk is. Zo zL)n in maart

L977 ,'Yoorlopige richtlijnen van de arbej-dsinspektie: Bedieningsplaatsen
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op werktuigen" verschenen die hoofdzakelijk handelen over cabines en de

toegangen daartoe voor grondverzetmachines, hijskranen (dus ook mobiele

kranen), transportwerktuigen en wegenbouwmachines. Deze richtlijnen zijn
duidelijk veel gedetailleerder dan de normen, doch missen door de breed-

heid van het scala machines waarop zij betrekking hebben de benodigde

specificiteit voor de mobiele kranen. Uitbreiding en aanvulling benevens

toespitsing op de doelgroep is ook hier gewenst.

Ten aanzien van de buitenlandse normen geldt in het algemeen, dat de

groep mobiele kranen enigszins onderbedeeld is. Zo kent de Duitse norm

we1 een DIN 15025, die gericht is op de bedieningsmiddelen in kraanca-

bines, doch deze norm sluit de groep mobiele kranen uit. Een pendant

voor deze laatste groep bestaat er in de DlN-collectie echter niet. De

Italiaanse ENPI-norm bestrijkt een vrij grote doelgroep, doch richt zich

vooral op het grondverzet. Naast constructieve eisen heeft deze norm

ook een aantal artikelen opgenomen die gericht zijn op het comfort van

de bestuurder; de zitpositie, de afmetingen van de cabine en de toegang

tot de cabine worden redelijk nauwkeurig aangegeven. Het is wel van be-

lang om na te gaan op welke antropometrische gegevens deze maten geba-

seerd zL1n, omdat het een gegeven is, dat de antropometrische gegevens

van de ltaliaanse bevolking duidelijk afwijken van die van de Nederland-

se bevolking. Een mj-nimale hoogte van 1.50 m in de cabine (voorgesteld

in de ENPI-norm) doet naar Nederlandse maatstaven toch wel erg onder-

maats aan.

De Amerikaanse SAE-normen bestrijken elk een vrij gïote doelgroep, doch

beperken zich per norm tot een beperkt aantal aspecten. Zo geeft bij-
voorbeefd SAEJ 89Ba "Contro1 locations for construction and industrial
equipment design" algemeen geldende dimensies voor de plaatsing van be-

dieningsorg'anen, waarbij wel onderscheid wordt gemaakt tussen configu-
raties waar de bestuurder "hoog en rechtop" tegenover "Iaag en achter-

overgeleund" is gezeten. Dergelijke normen hebben dan een groot toepas-

singsgebied, en hebben daardoor een globaal karakter (grenswaarden-indi-

caties). Ook hier zijn de antropometrische gegevens waarop de normen ge-

baseerd zijn maatgevend voor de bruikbaarheid in de Nederlandse situatie.
Een belangrijke groep normen is die, welke door de ISo wordt opgesteld.

Rel-atief veel ISO-normen hebben beLrekking op landbouwwerktuigen en grond-

verzetmachines, maar relatief weinig zijn gericht op de mobiele kranen.

Behalve in het reeds gememoreerde TC 96 wordt er binnen ISO niet gewerkt

aan specifieke hijkraan-normen.
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In de normen die betrekking hebben op de grondverzetmachines is nuttige
informatie te vinden die ook voor mobiele kranen gebruikt kan worden.

Zo vinden wij bijvoorbeeld in ISO 3411 "Earth-moving machinery - Hunan

physical dimensions of operators and minimum operator space envelope"

dezelfde maatvoering voor de vrije ruimÈe rondom de bestuurder terug die

ook SAE ,J154 "Operator enclosure (cabs)-Hunan factors desigm consider-

ations" en de voorlopige richtlijnen van de Arbeidsinspektie (maart t977)

vermelden. ook voor mobiele kranen kan in principe van dergelijke gege-

vens worden uitgegaan.

Samenvattend kan gesteld worden dat Nederland op het gebied van de nor-

men en voorschriften voor mobiele kranen voorop loopt, waarbij de richt-
Iijnen van de Arbeidsinspektie in ergonomisch opzicht de meeste infor-
matie bieden. De lSO-normen hebben hoofdzaketijk betrekking op landbouw-

machines en grondverzetmachines, doch geven op die gebieden waar deze

machines en mobiele kranen gemeenschappelijke kenmerken hebben, bruik-
bare informatie. Ditzelfde geldt in iets mindere mate voor de Amerikaan-

se SAE-normen. De bruikbaarheid van deze normen voor de Nederlandse si-
tuatie hangt voor een deel af van de gebruikte antropometrische basis-
gegevens (met nasre het 5-de.en het 95-ste percentiel) gezien de rela-
tief grote lengte van de Nederlandse beroepsbevolking. De meeste not:ttren

en voorschriften geven veel a-specifieke informatie over mobiele kranen,

dat wil zeggen geven formuleringen in algemene termen over de toeganke-

lijkheid, de stoel, de afmetingen van de cabine, etc. Specifieke infor-
matie over mobiele kranen zoals de bedieningsapparatuur, de informatie-
presentatie, het uitzicht bij verschillende standen van de bovenwagen

en giek en dergelijke is echter zeLdzaam. Een werkgroep rSo/rc 96/Sc6

houdt zich onder andere bezíg met ontwerp en lay-out van de bedienings-

middelen. Dit werk heeft nog niet tot normen geleid. In die gevallen

ïraar normen en voorschriften zich wel over deze zaken uitspreken, zijn

de formuleringen meestal van kwalitatieve aard.

2.3 Literatuuroverzicht

Het doel van de literatuurstudie met betrekking tot mobiele kranen was

na te gaan of er wellicht reeds eerder systematisch aandacht was besteed

aan de cabines van deze machines vanuit een ergonomisch gezichtspunt.
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Puur technische literatuur is daarom buiten beschouwing gebleven. WeI

werden bijvoorbeeld de jaargangen t969 Èot heden geraadpleegd van "Ap-

plied Ergionomics", "Ergonomics Abstracts" en "Ergonomics". Het resultaat
was uiterst pover aangezien hetzelfde beeld zich aftekende dat ook naar

voren kwam bij het analyseren van de aandacht die in normen en voor-

schriften aan mobiele kranen wordt geschonken. Er is relatief veel gepu-

bliceerd over landbouwwerktuigen en grondverzetmachines (beide enigszins

verhrant met mobiele kranen) doch de groep mobiele kranen zelf is onder-

bedeeld. Taylor (1966) benadrukt het belang van een ergonomische aanpak

bij de constructie van mobiele kranen. Hij stelt dat deze benadering

niet altijd tot uiting dient te komen in het uiteindelijk produkt i.c.

de mobiele kraan, doch dat ook aan de werkplekken van de mensen die de

kraan bouwen, aandacht dient te worden geschonken. De belangrijkste pun-

ten volgens de auteur met betrekking tot de cabine van de machinist zijn

de lay-out van de bedieningsorganen, en het uitzicht. Hij geeft aan dat

diesel-electrische en hydraulische overbrengingen de mogeU-jkheid bieden

om met joysti-cks te werken, zodaL de gebruikelijke lange handels (bij

de mechanische overbrengingen) vermeden kunnen worden. Andere aspecten

die voor de machinist in zijn cabine van belang kunnen zijn worden niet

behandefd.

Een andere studie die specifiek over dit onderwerp handelt, is die van

Víhite (1973). Hij heeft een 53-tal mobiele kranen, waaronder 18 rups-

kranen en 35 kranen op luchtbanden onderzocht, afkomstig uit Europa, de

USA en Canada. Hij vermeldt niet met welk type giek deze kranen \^Iaren

uitgerust. Daarnaast heeft hij met 57 machinisten een vraaggesprek ge-

voerd over de eigenschappen van de kraan waar zí3 mee werkten. Ten slot-

te heeft hij in de cabines van 37 mobiele kranen geluidsmetingen verricht.

De studie leidt tot een aantal opmerkelijke resultaten. Ten aanzien van

de toegankelijkheid meldt 68% van de machinisten dat zij moeite hebben

met het binnengaan en verlaten van de hijscabine. Drie machinisten had-

den bij het verlaten van hun cabine een bijna-ongeval gehad, en één ma-

chinist meldde dat hij in een dergelijke situatie een smak van een hoog-

te van twee meter had gemaakt. Hierbij dient men zich te realiseren dat

de machinisten vaak modder aan hun schoenen hebben, waardoor extra hoge

eisen aan voetsteunen en dergelijke qestel-d worden.

Op het gebied van de bedieningsmiddelen en informatiepresentatie van de

kraanparameters was het ronduit een chaos. Van de 53 mobiele kranen (16

rprken en 32 types) hraren er 34 verschiflende lay-outs van de apparatuur.
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Joysticks kwamen nauwelijks voori de rupskranen hadden voornamelijk lange

handels (mechanische overbrengingen) en de kranen op luchtbanden hadden

voornamelijk korte handels (electrische kleppen of electrisch gestuurde

hydraulische kleppen). Naar de mening van de machinisten genieten korte
handels echter verre de voorkeur (658 van de ondervraagden). Vrijwel alle
kranen konden per ongeluk in beweging worden gezeL, door bijvoorbeeld
tegen een handel aan te leunen; veel machinisten verklaarden dat dit ook

in de praktijk regelmatig gebeurde. Lastmomentbeveiligingen werden in
allerlei soorten en typen aangetroffen, waarbij de meest uiteenlopende

soorten overlastsignaleringen bestonden. Deze instrumenten waren verd.er

op de meest onwaarschijnlijke plaatsen in de cabine (soms achter de ma-

chinist) bevestigd.

Ííhite merkt verder op dat de verwarmingscapaciteit vaak afhankelijk is
van het toerental van de motor, omdat eï een aanjager ontbreekt. De ven-

tilatiemogetijkheden v€u1 de meeste cabines acht hij onvoldoende, zodat
rs winters de ruiten beslaan. openen van ramen of deuren raadt hij af
gezien de geringe aandacht die besteed is aan het vermijden van binnen-

komende uitlaatgassen.
De geluidsmetingen werden verricht met een Brrfel & Kjer PSM level-meter,

die bij het oor van de machinist werd gehouden, terwijl de deur van de

cabine gesloten bleef. De resultaten waren de volgende:

geluidsniveau in cabine, dB(A)
aantallen mobiele kranen

op banden op rupsen totaal-

71- 80

81- 90

91 - 100

101 - 110

Itt - 120

2

11

9

4

2

4

4

1

2

13

13

B

1

Slechts twee kranen bleven onder het algemeen geaccepteerde maximaal toe-

laatbare (bij een 8-urige expositie per werkdag) geluidsniveau van 80

dB(A). Het merendeel van de mobiele kranen kwam daar ver bovenuit, waar-

bij uret name het hoge niveau van de kranen op rupsbanden opvallend is.
!Íhite vindt het opmerkelijk d.at slechts één van de 57 machinisten ouder

dan 50 jaar was, doch verklaart dit aan de hand van de bijzonder slechte

arbeidsomstandigheden waaronder de machinisten hun tverk moeten doen. Hij
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vraagt zich af hoe lang een machinist dat vol kan houden. Door het wer-

ken met lasten op grote hoogte, en de plaatsing van de cabines direkt
op de bovenwagen vraardoor achteroverbuigen van het bovenlichaam tijdens
het werk nodig is, klagen veel machinisten over een stijve nek, en pijn
in de extremiteiten.
De bovenstaande studie laat zien dat de situatie in het begin van de

zeventiger jaren voor de machinisten van mobiele kranen in Engeland ver-
re van rooskleurig was. Er is momenteel echter een nieuwe generatie mo-

biele kranen op de markt, en nagegaan dient te worden of een dergelijke
situatie anno 1980 in Nederland ook bestaat.

Een andere publikatie mag hier ten slotte niet onvermeld blijven, en wel

een beschrijving van het initiatief van een Nederlands kraanverhuurbe-

drijf om bovenop de bovenwagen van een rupskraan een extra cabine aan te

brengen (Anon., 1979). Het betreft hier een American 5995 met vakwerk-

giek, waarbij op de bestaande bovenwagen een mastsectie wordt gemonteerd.

Bovenop deze mastsectie wordt vervolgens een extra cabine geplaatst. Het

resultaat is dat de ooghoogte boven het maaiveld van de machinist in de

bovencabine circa 7.50 meter bedraagt, waardoor een goed zicht op de

werkplek aanwezig is. De 'boven'-cabine is uitgerust met korte kruis-
handels (perslucht geactiveerd) en een aparte lasÈmomentbeveiligings-

installatie. Het resultaat is duidelijk: naast een beter uitzicht krijgt
de machinist een ruimere cabine dan standaard op de kraan gemonteerd

zit. Tevens mag worden aangenomen dat het geluidsniveau in de tbovent-

cabine aanmerkelijk lager zal zí3n dan in de 'onderr-cabine het geval

is.

Samenvattend kan gesteld worden dat het aantal literatuurgegevens over

mobiele kranen mager afsteekt bij datgene wat er over landbouwmachines

en grondverzetmachines is gepubliceerd. Datgene wat desondanks beschre-

ven is, is alleszins de moeite van het bestuderen waard en geeft een

eerste indruk van de knelpunten die vanuit ergonomisch opzicht bij de

cabines van mobiele kranen kunnen optreden.
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OPZE'T VAN HET ONDERZOEK

3.1 Oriëntatie op het bestand

In tabet 2.1 (pagina 12) werd een indeling van de mobiele kranen aange-

geven in een 6-tal klassen, die voornamelijk op basis van functionele

verschillen tot stand waren gekomen. Met medewerking van het Algemeen

Bureau voor Ongevallenpreventie en Materieelzaken (ABOMA) kon een eer-

ste inzicht worden verkregen in soorten en merken op de Nederlandse

markt leverbare mobiele kranen.

Een eerste beperking van het te onderzoeken bestand bestond erin, dat

de categorie mobiele torenkranen in de bouw buiten beschouwing zouden

blijven omdat daarover reeds eerder werd gerapporteerd- Een tweede be-

perking betekende, dat alleen mobiele kranen voor het haakbedrijf in de

bouw in het onderzoek zouden worden betrokken. Over categorieën kranen

bestemd voor grijperwerk, graafwerk, hei- of boonverk en ook voor (in-

tern) transport in de industrie of in de haven wordt dan ook niet ge-

rapporteerd.
lrlerd vervolgens van de cabine van de mobiele kranen uitgegaan, dan kon

rirorden gestetd dat een aantal eerder op functionele gronden onderschei-

den klassen bij elkaar konden worden genonen. Zo konden de autokranen

met telescoopgiek en vakwerkgiek tot één groep worden gecoubineerd,

evenals de zware rupskraan, en de universele rupskraan met vakwerkgiek.

In het onderzoek worden nu verder de volgende drie groePen kranen onder-

scheiden, te weten:

- truck- of autokranen (zie figuur 1a en lb op pagina 13)

- rups- en bandenkranen met opbouwgiek (zie figuur 1c op pagina 14)

- ruwterreinkranen met telescoopgiek (zie figuur 1d op pagina 15).

In het contact met ABOMA is naar voren gekomen dat de meest gebruikte

kranen te vinden zijn in de klassen tot 50 ton hijslast. Als meest ver-

kochte groepen werden de ruwterrein- en truckkranen met telescoopgiek

genoemd en als minst verkochte de truckkranen met opbouwgiek. Aan de

hand van een door ABOMA opgestelde lijst van veel voorkomende merken

werden importeurs aangeschreven met het verzoek documentatie te sturen

over het leveringsprogranma. In de tabellen 3.1 tot en met 3.4 zLTn

overzichten samengesteld van het aantal merken en tlpen kranen naar

soort kraan, nationaliteit en klasse van maximale hefkracht. De aantal-
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len zijn ontleend aan de leveringsprogranma's die door 17 Nederlandse

importeurs van 18 merken werden toegestuurd. Er zijn in totaal 727 t-ypen

kranen te onderscheiden; sornmige typen binnen een merk lijken wel op el-
kaar. Uit tabel 3.1 is af te lezen dat het aantal merken truckkranen met

vakwerkgiek erg klein is in verhouding tot de andere soorten kranen; het

betreft hier twee Duitse merken met vooral typen die meer dan 50 ton

kunnen hijsen; een klasse die men in de bouw niet freguent zal aantref-
fen.

Tabel 3.1 Overzicht van het aantal merken naar soort kraan en nationa-
liteit

nationali-
teit

truckkranen terrein-
kraan

teleskgk

rupskranen
met vak-
werkgiek I

totaalteleskoop vakwerk
giek giek totaar

EngeIs

Amerikaans

Duits
Japans

anders

3-3
3-3
325
L-1

Fr, tFí2 - 2

3

4

1

1

1Fi

1

3

4

1

totaal
aantal
merken

t2 2 t'4 10 9 t9

soms ook op vierwielige onderwagen (2 merken)

Fr = Fransi Fi = Fins merk

De groep truckkranen met oplcouwgiek zaL verder niet als aparte onder-

zoekscategorie worden onderscheiden.

In tabel 3.2 is te zien dat van de typen truckkranen met telescoopgiek

een derde boven de 50 ton kan hijsen, ook ongeveer een derde 25 tot 50

ton en een derde komt niet boven de 25 ton. Het assortiment 50- en meer-

tonstruckkranen met telescoopgiek is de helft van dat beneden de 50 ton;

een indicatie dat er vermoedelijk een grotere markt is voor de lichtere

typen. De aandacht in het onderzoek zal- ook naar de lichtere tlpen uit-
gaan, te meer daar de kans groot is dat deze veel in de bouw voorkomen.

1

2



Tabel 3.2 Overzicht van het
maximale hefkracht

_26_

aantal tlpen truckkranen naar klassen van
en land van herkomst

nationa-
liteit

rnet teleskoopgiek met vakwerkgiek

toL 25 25 - 50 50-100 boven 100 to-
tf tf tf tf taal

tot 50 boven 50 to-
tf tf taal

Engels

Amerikaans

Duits

Japans

anders

233-
7323
3624
642-
1Fi 1Fi 1Fi

1Fr

l7

totaal
aantal
typen

t9 t7 TL 7 54 1 7 I

Bij de ruwterreinkranen zien we een andere verdeling vem tlpen kranen

over de verschillende klassen van maximale hefkracht. Bij twee derde

van alle typen Iigt de maximale hijslast beneden de 25 ton en bij een

derde, vooral van Amerikaanse en Engelse makelij, ligt dat boven de 25

maar beneden de 100 ton. (Zie tabef 3.3)

Tabel 3.3 Overzicht van het aantal tlpen terreinkranen met telescoop-
giek naar klassen van maximale hefkracht en land van herkomst

nationaliteit
'-o1c 25 25 - 50 50-100 boven 100
rf tf rf rf totaal

Engels

Amerikaans

Duits
Japans

anders

63
t225
11
T-

1Fi

totaal aantal tlper 2t 6 5 0 32

50- en meer-tonners zullen in Nederland weinig voorkomen en blijven

verder buiten het onderzoek.

Bij de rupskranen met opbouwgiek, waaronder ook kranen die zowel op rup-

sen als op een vierwielige onde::vragen leverbaar zL1n, zLjn er ongeveer
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evenveel typen boven en onder de 50

Tabel 3.4 overzicht van het aantal
naar klassen van maximale

ton. (Zie tabel 3.4.)

typen rupskranen met vakwerkgiekl
hefkracht en land van herkomst

nationaliteit
'-oE 25 25 - 50 50-100 boven 100

rf rf rf tf totaal

EngeIs

Amerikaans

Duits
Japans

anders

2332
8127
132-

totaal aantal typer 10 7 7 9 33

1 9 typer, kranen beneden de 50 ton worden ook op een vierwielig onder-
stel geleverd

Deze kranen worden volgens ABOMA minder verkocht dan de truckkranen en

ruwterreinkranen met telescoopgiek.

Een aantal kranen van boven en beneden de 50 ton zullen bij het onder-

zoek betrokken worden.

3.2 De gevolgde werkwijze

Na een eerste oriëntatie op het bestand van mobiele kranen aan de hand

van bestudering van de leveringsprogra[mars van een 18-tal merken in de

vorm van min of meer uitgebreid foldermateriaal, werden een aantal ma-

chines van nabij bekeken. Bezoeken aan de Opleidingsschool voor kraan-

machinisten te Amerongen (machines in gebruik) en aan de Bouwvakbeurs

in Zuid-Laren (machines op een tentoonstelling, niet in gebruik) vorm-

den de eerste praktische kennismaking met deze categorie werktuigen.

Daar werd een eerste indruk verkregen van eïgonomische knelpunten bij
de verschillende soorten mobiele kranen.

Het onderzoek werd vervolgens in twee delen opgesplitst, gebaseerd op

de volgende onderzoeksfilosofie. Het is van belang te weten, hoe cabines

van bestaande en te leveren mobiele kranen er uitzien. Dit geeft een re-
ferentiekader dat getoetst kan worden aan bestaande ergonomische inzich-
ten, zodat aangegeven kan worden waar de knelpunten zich bevinden. Deze
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knelpunten zullen de uitgangspunten moeten zijn bij het aangeven vern

mogelijkheden voor verbetering en aanpassing van bestaande cabines. De-

zelfde knelpunten kr:nnen de basis vormen van aanbevelingen die moeten

leiden tot een ergonomisch streefbeeld, dat wil zeggen een voorstel
voor een cabine d.at uitgaat van ergonomisch verantwoorde principes. Het

in beeld brengen van de ergronomische knelpunten van cabines van bestaan-

de machines vormde het eerste deel van het onderzoek. Daarnaast is het

van belang te beschikken over de ervaringr van de machinisten die dage-

Iijks met hun diverse machines werken. Er kunnen talloze eigenschappen

van cabines, positieve en negatieve, bestaan die de observator niet ont-

dekt, doch waar de machinist dagelijks mee geconfronteerd wordt.

Voor het eerste deel van het onderzoek werd gekozen voor het observeren

van een 20-tal typen kranen bij importeurs in overwegend statische toe-

stand met behulp van een voor dat doel samengestelde checklist. De im-

porteurs zijn schriftelijk benaderd met het verzoek of zL3 aan het eer-

ste deel van het onderzoek wilden meewerken. trn enkele gevallen kon in
de door de onderzoekers ge$renste periode geen afspraak worden gemaakt,

maar over het algemeen l^/as er een plezierige medewerking.

Het tweede deel van het onderzoek bestond uit het afnemen van semi-

gestructureerde interviews aan een 20-tal machinisten bij de kraan waar-

mee zij reeds geruime tijd werkten. Vaak konden de machinisten hr:n ma-

chines daarbij demonstreren (dynamische toestand). Via de BGBouw is aan

de Stichting Bevordering lrlegenbouw gevraagd om uit de groep deelnemers

aan de volwassenenopleiding voor machinisten een lijst op te stellen met

namen van machinisten, met ervaring op mobiele kranen, werkzaam in de

bouw, enigszins gespreid naar leeftijd en bouwplaats.

Deze machinisten zijn aangeschreven met het verzoek om aan het onder-

zoek deel te nemen. Ook hr:n werkgevers werden op de hoogte gebracht van

het verzoek tot deelname. Om verschillende redenen, zoals doublures in

type kraan, machinisten die tijdelijk ander werk hadden of op een ander

type kraan werkten, is met een aantal machinisten geen verdere afspraak

voor een bezoek gemaakt. Soms wenste een enkele machinist van deelname

af te zien. Aanvulting is gezocht door op of in de buurt van bouwplaat-

sen kraanmachinisten te benaderen. Tenslotte is via de Federatie van

Nederlandse Kraanverhuurders (FIIK) nog een aantal adressen verkregen

van verhuurbedrijven voor het aanvullen van het onderzoeksbestand.

Bij de georganiseerde bezoeken is het opgevallen dat er een grote be-
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reidheid was van machinisten, werkgevers en uitvoerders om mee te doen;

zo kon het bezoek in veel gevallen tijdens het werk worden ingepast. In
een aantal gevallen werd het werk zelfs anders georganiseerd om gelegen-

heid te scheppen voor het afnemen van het interview. Bij de niet-georga-
niseerde bezoeken waren de machinisten op een enkele uitzonderj-ng na be-

reid mee te d.oen, maar was het in het merendeel van de gevallen niet mo-

gelijk tijd vrij te maken voor het interview. In hoofdstuk 4 wordt ver-
meld hoeveel en welke mobiele kranen in het onderzoek betrokken zijn.
Tevens wordt daar informatie over de ondervraagde machinistengroep ge-

geven.

3.3 Het onderzoeksinstrumentarium

Een tweetal instrumenten werd ten behoeve van het onderzoek ontwikkeld.

Voor het eerste gedeette van het onderzoek werd een cheeklist opgesteld,

$raarlnee de te analyseren cabines op knelpunten konden worden onderzocht.

Deze checklist (zie bijlage 1) diende aan een aantal voorwaarden te vol-
doen:

- voldoende aspecten van de cabine dienden te worden beschouwd

om het 'ergonomische plaatje' compleet te maken;

- de checklist moest voor duidelijk verschillende mobiele kranen

gebruikt kunnen wordeni

- de checklist diende, onafhankelijk van de observator, zo een-

duidig mogelijke informatie te geven;

- de checklist moest algemeen genoeg van opzet zijn om met gerin-
ge modificaties ook bij onderzoek naar cabines van grondverzet-

wegenbouwmachines dienst te kunnen doen.

Daarnaast werd een Drd.genLijsÉ ontwikkeld, aan de hand waarvan de machi-

nisten hun visie op de door hen gebruikte cabines konden greven. Voor de-

ze vragenlijst (zie bijlage 2) gold:

- een zo groot mogelijke aansluiting bij de aspecten van de cabi-
nes vraarop ook de checklist zich richt;

- zo grooÈ mogelijke duidelijkheid voor de machinist ten aanzien

van het doel van de vragenlijst, namelijk het detecteren van de

slechte punten (knelpunten) van de cabine; doch ook het aange-

ven van duidelijk goede vondsten in de cabines;

- wederom een zo algemene opzet, dat de vragenlijst ook na ge-
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ringe nodificaties voor gebruikers van grondverzet- en vÍegen-

bouwmachines toepasbaar zou zí)n.
Zowe1 in de checklist als in de vragenlijst kwamen de volgend.e onderwer-

pen aan de orde: enkele beschrijvende gegevens (kranen en/of machinis-

ten), de toegankelijkheid van de cabine, de zibgelegenheid, de ruimte

in en de afwerking van de cabine, het uitzicht op het werk, bediening

bij rijden en stempelen, bediening tijdens het hijsbedrijf, informatie-
presentatie, beveiligingen op de bediening, lawaai en trillingen en

ten slotte klimaat en ventj,Iatiernogelijkheden. Deze aspecten worden in
de hoofdstukken 5 tot en met 12 behandeld.

Het accent is gelegd op aspecten met betrekking tot het hijsbedrijf,

in mindere mate is aandacht geschonken aan het rijden, het stempelen en

het opbouwen van de giek. Buiten beschouwing bleven de taakaspecten als

onderhoud van de mobiele kraan, advisering op de bouwplaats aan perso-

neel rondom de kraan, of eventuele andere werkzaarnheden van de machinist.

In aIIe onderwerpen zijn aspecten verr^reven die betrekking hebben op vei-

Iigheid, zwaarte van de taak, gezondheid en comfort van de machinist.

Bij de machinistengroep zí)n, naast beschrijvende vragen over het werk

met de kraan en vragen over diverse knelpunten, ook enkele vragen ge-

steld over de zwaarte van het werk. Daarnaast is nog geinformeerd naar

eventuele gezondheidsklachten en ongevallen die sa.menhangen met het wer-

ken met de kraan.

Verder hras er ruim gelegenheid voor het geven van toelichting op knel-

punten en het gteven van suggesties voor verbetering.

Hier zij uitdlrkkelijk vermetd, dat de checklist en de vragenlijst als

hutpmiddelen ontwikkeld zijn om ergonomische gebreken van cabines op het

spoor te komen. Uitgangspunt is steeds geweest, dat deze instn:menten

door de onderzoekers zelf zouden worden gebruikt.
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HET ONDERZOCHTE BESTAND MOBIELE KRANEN EN DE ONDERZOCH-

TE POPULATIE MACHINISTEN

Bij het benaderen van de importeurs van mobiele kranen werd er gestreefd

naar het verkrijgen van een representatieve steekproef uit het te onder-

zoeken materiaal. Truckkranen, (ruw)terreinkranen en rupskranen moesten

ongeveer even sterk vertegenwoordigd zí1n, waarbij de wens bestond om

per groep een aantal exemplaren <25 ton hijslast, en >25 ton hijslast te

hebben. Tevens was het grewenst om zoveel mogelijk verschillende nationa-

liteiten bij de te onderzoeken machines vertegenl^Ioordigd te hebben. In

de praktijk bleek dat niet aan aI deze wensen even goed tegemoet geko-

men kon worden. De importeurs hadden niet altijd de gevraagde typen voor

observati-e in voorraad, en soms waren de machines zover ontmanteld voor

onderhoudswerkzaamheden, dat deze voor onderzoek ongeschikt waren. Vaak

stelden de importeurs dan andere typen voor het afnemen van de checklist

beschikbaar.

Zoals reeds gemeld in hoofdstuk 3 konden niet alle geselecteerde machi-

nisten aan het onderzoek meedoen. Uiteindelijk hebben twintig machinis-

ten aan het onderzoek meegewerkt. De mobiele kranen die bij de groep

onderzochte machinisten behoorden, bezaten een redelijke diversiteit wat

betreft soort, type en nationaliteit.

4.I Kenmerken van de mobiele kranen

In tabel 4.1 zL)n soort, merk, type, bouwjaar en het land van fabricage

aangegeven van de mobiele kranen die bij het checklistgedeelte en het

vragenlijstgedeelte van het onderzoek betrokken waren. Zijdelings is in
een kolom nog aangegeven het tlpe kranen \^Iaarover alleen een aantal sum-

miere indrukken zijn genoteerd tijdens bezoeken aan de Bouwvakbeurs, de

Opleidingsschool te Amerongren en aan importeurs. Deze indrukken zijn bij

de onsystematisch verzamelde informatie verwerkt.

Tussen het checklistged.eelte en het vragenlijstgedeelte van het onder-

zoek is wel enige overlapping in tlpen kranen hoewel het bouwjaar enigs-

zins verschilt. Bij de truckkranen zijn er van de in totaal 23 tlpen

zes kranen bij de importeurs van hetzelfde of nagenoeg hetzelfde tlpe

als zes kranen bij de machinisten. Bij vijf ervan waren de kranen van

de machinisten ongeveeï één jaar ouder dan die bij de importeurs; bij
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één ervan negen jaar ouder.

Bij de ruwterreinkranen is de overeenkomst groter. Van de in totaal 14

tlpen zijn er vijf kranen bij de importeurs van hetzelfde type als vijf
bij de machinisten; all-een vJaren deze laatste ongeveer twee jaar ouder

dan de vijf bij de importeurs.

Bij de (rups)kranen met vakwerkgiek is geen overlapping in tlpen tussen

de twee delen van het onderzoek. Hoewel bij sommige kranen de cabines

sterk veranderen in de loop van de jaren blijven deze bij andere typen

kranen vrijwel gelijk.
Van drie typen kranen die bij de importeurs zijn bekeken, gelijken de

ca-bines op allerlei ergonomische aspecten zozeer op die van andere ge-

observeerde typen van hetzelfde merk, dat de gegevens hiervan niet bij
de tellingen worden betrokken om dubbeltellingen zoveel mogelijk te
voorkomen; eventuele uitzonderlijke aspecten worden bij de onsystema-

tische gegevens betrokken.

Bij de kranen van de machinisten r^ras er een van het merk Garwood dat

niet meer in Nedertand op de markt is. Dit type btijft verder buiten

de tellingen.
Binnen de categorieën kranen is naar enige spreiding van land van fabri-
cage gestreefd. Bij de (rups)kranen met vak\^Ierkgiek treffen we bij de

importeursgroep echter vooral Japanse tlpen en bij de machinistengroep

vooral Amerikaanse en Duitse typen aan. Bij de ruwterreinkranen is geen

enkel- type van Japanse makelij.
Verder is de samenstelling van de groep rupskranen heterogener dan van

de truck- en ruwterreinkranen doordat er nogal wat bijzondere tlpen tus-
sen zitten. Eén type is een rupskraan met telescoopgiekr-en drie tlpen
van het lichtere soort vraren op banden uitgevoerd; in de cabines \^Iaren

stuur en pedalen geplaatst voor het rijden. Eén type rupskraan was als
gri jperkraan uitgevoerd.

Door het heterogene karakter moeten de getalsgegevens over deze groep

kranen niet als representatief gtezien worden voor rupskranen met vak-

werkgiek in het haakbedrijf. In toelichtende zín zi)n er wel interessan-

te feiten te vermelden over deze groep. De truckkranen zijn op een uit-
zondering na allemaal kranen met telescoopgiek.

Tabel 4.2 en 4.3 geven overzichten van enkele kenmerken van de mobiele

kranen die deel uitmaakten van het onderzoek.



Tabel 4.2 Enkele kenmerken
verzameld bij de
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van drie soorten mobiele kranen; gegevens
importeurs

kenmerken van de
rcbiele kranen

totaal
(n=24 )

truckkranen
<25t >25t. totaal
(n=5) (n=8) (n=13)

(nrr) terreln-
kranen totaal

(n=7)

rupskranen
<25t >25t. toraal
(n=2) (n=2) (n=4)

geniddeJ-d bowjaar

gemJ-ddeld maxirnle
hijslast (ton)

aantal met teleskooP-
giek

aantal met kenteken
voor openbare weg

aantal mt I cablne

aantal net 2 Eotoren

1979

27

20

16

9

2

1978 1980 1979

2L 35 30

5 8 13

s I 13

000

022

r979

20

7

3

5

0

1979 1.979 1979

L6 45 2r

0

2

0

Tabel 4.3 Enkele kenmerken
verzameld bij de

van drie soorten
machinisten

mobiele kranen; ge§revens

kenmerken van de
mobiele kranen

totaal
(n=2 1)

truckkranen
<25t >25L totaal
(n=5) (n=4) (n=9)

(ruw) terrein-
kranen totaal

(n=6)

rupskranen
<25t >25t totaal
(n=4) (n=2) (n=5)

gemiddeld bouwjaar

geDiddeld maxj.male
hljslast (ton)

aantal Det telescooP-
giek

aantal net kenteken
voor openbare weg

t975

26

15

10

t976 !977 7977

18 47 28

538

549

7977

23

6

I

1969 1974 1970

17 55 25

101

000

De kranen van de machinisten zijn gemiddeld genomen ongeveer vier Jaar

ouder dan de kranen bij de inrporteurs. Truckkranen en ruwterreinkranen

van de machinisten zijn ongeveer twee jaar en de rupskranen en andere

gemiddeld negen jaar ouder.

De maximale hijslast van alle kranen te zanen ligt gemiddeld genomen

tussen de 26 er1 27 ton; het gemiddelde van de ru\^Tterreinkranen ligt nog

het meest in de buurt van de lichtere tlpen truckkranen. Het capaci-

teitsverschil tussen kranen boven en onder de 25 ton maximale hijslast

is groter bij de rupskranen dan bij de truckkranen. Wij vermeldden reeds

het verschit in soort giek die wij op kranen van de machinistengroep

aantroffen.
Wat de toestemming betreft om op de openbare weg te rijden, zí)i er on-

der de ruwterreinkranen bij de importeurs dïie tlpen die een kenteken

hadden; twee daarvaÍr hadden twee cabines. Bij twee zwaardere truckkranen
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ïraren ook th,ee dieselmotoren ingebouwd: één voor het rijbedrijf en één

voor het hijsbedrijf; de overige kranen hadden één motor.

4.2 Kenmerken van de onderzochte populatie machinisten

Ook bij de ondervraagde machinisten werden een aantal beschrijvende ge-

gevens over de kranen waarmee zij werkten verzameld. Daarnaast werd bij
de machinisten verder gevraagd naar leefÈijd, Iichaamslengte, ervaring,
tlpe bedrijf waar men in dienst was, soort werkzaarnheden die men ver-
richtte, en naar de aard van de mobiliteit van de kraan.

Tabel 4.4 Type bedrijf waarbij de machinisten werkzaam \^raren naar drie
soorten kranen

werkzaan bij totaal
(a=21)

truckkraen
<25t >25t totaal
(n=5) (n=4) (n=9)

(ruw) terrein-
kraen totaal

(n=6)

rupskralen
<25t >25L totaal
(n=4) (n=2) (n=5)

verhuuïbedrj.j ven

ailnemers

mders I

9

10

2

335

101

112

2

4

0

011

4t5

000

I constructj.ebedrijven

De meeste truckkraanmachinisten

een constructiebedrL)f , terwijl
Iijk bij aannemingsbedrijven in

hrerkten voor een verhuurbedrijf of voor

de ruwterrein- en rupskranen voornéune-

de bouw zijn aangetroffen (zie tabel 4.4)

Tabel 4.5 Leeftijd en ervaring van machinisten op drie soorten kranen

Leeftijd en ervarj.ng toÈaa1

(n=2 0 )

truckkranen
-<25t >25t totaal
(n=4) (n=4) (n=8)

( ruw) terreln-
kranen totaal

1n=6)

rupskranen
<25t >25t totaal
(n=4) (n=2) (n=6)

Ieeftijds- tot 30 jaar
krassen: 30-40 jaar

40 jaar e.o.
geniddelde leeftljd
( jaren)

gemiddeld amtal jaren:

- met deze kraan

- net nobiele kranèn

- met kranen i.h.a.

6

11

3

34

2,5
o,

11,1

1

3

0

0

7

3

1

4

3

33

2,2 2,5 2,'t
4,5 19,0 1 1,8

6,4 19,0 t2,7

3

3

0

27

t,a
4,4

7,5

I

3

o

1

1

0

2

4

0

aa

2,2 3,0 L ,9

13,0 5,5 10,5

13.5 11.O 12.'t
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De twintig machinisten die in het onderzoek r^Iaren betrokken, waren vrij
jong (gemiddeld 34 jaar) (zie tabel 4.5). Slechts drie waren er boven

de 40 jaar en deze werkten vooral op zwaardere truckkranen. Allen die

op ruwterrein- en rupskranen werkten waren jonger dan 40 jaar. Een ver-

band tussen alle leeftijden en zwaarte van alle kranen is niet aan te

tonen. De leeftijdsverdeling wijkt niet erg sterk af van wat in de bouw

normaal is.
De gemiddelde ervaring met de kraan waarop men werkte bedroeg 215 iaat,
maar gemiddetd genomen had men 9 12 laar ervaring op mobiele kranen in

het algemeen en 7I,I laar op kranen in het algemeen.

De ruwterreinkraanmachinisten hadden gemiddeld genomen minder eïvarings-
jaren op kranen dan de overige machinisten. Dat verschil is echter niet

duidelijk als men alleen naar de ervaring op deze kraan kijkt-

Tabel 4.6 Lichaamslengte van machinisten op drie soorten kranen

lichaamslengte : (volgens
opgave machinlsten)

totaal-
(n=20)

truckkranen
<25t >25L totaaL
(n=4) (n=4) (n = 8)

(ruw) terrein-
kranen totaal

(n=6)

rupskranen
<25t >25t- Èotaal
(n=4) (n=2) (n = 6)

tussen 170 - 175 cn

175 - 180 crn

180 - 185 cto

185 - 190 cm

geniddelde lengte (cB)

4

2

6

8

180

112

022

011

303

LA2 776 180

1

0

2

3

183

101

000

723

202

179 181 180

De geniddelde lichaamslengte van de gehele groep bedraagt ongeveer

180 cm (opgave machinisten, zie tabel 4.6). Het is van belang bij het

ontwerp rekening te houden met de toename van dé lichaamslengte in de

laatste tien jaar; de gemiddelde lengte van dienstplichtigen (van ge-

middeld 18,5 jaar) is van 1971 Èot 1981 toegrenomen van ongeveer 178 cm

tot ongeveer 181 cm (gegevens CBS). Een aantal klachten over gebrek aan

ruimte in cabines, met name bij jongeren, kan hiermee Sermenhangen.

In tabel 4.7 staan de voornaamste typen hrerk die men met de kranen ver-

richtte: hijsen met stelwerk (elementenbouw, bekistingen en dergelijke)

en betonstortwerk. De truckkraanmachinisten noemden het betonstortwerk

veel minder vaak dan de overigen.



type werk gedurënde
de laatse naand

EotaaI
(n=21 )

truckkrmen
<25t >25t totaal
(n=5) (n=4) (n = 9)

(rw) terrein-
kranen totaal

(n=6)

rupskranen
<25t >25t- totaal
(n=4) (n=2) (n = 6)

hijsen + stellen

betonstorten

ander hljswerk

grijper- of grond-
verzeÈwerk

L7

L4

10

2

448

303

23s

5

6

3

0

224
325
112
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Tabel 4.7 Voornaamste werkzaamheden die machinisten veïrichten met
drie verschillende soorten kranen

Enige indrukken over de nobiliteit van kranen zijn samengevat in tabel
4.8.

Tabel 4.8 Mobiliteit van drie soorten kranen; gegevens verzameld bij
de machinisten

mobiliteit van de kraan totaal
(n=2 1 )

Èruckkranen
<25t >25t Èotaal
(n=5) (n=4) (n = 9)

( ruw) terrein-
kranen totaal

(n=6)

rupskranen
<25t >25l- totaal
(n=4) (n=2) (n = 5)

deel va werktljd van
en naar de bourvplaats:

- o-7/1O

- l/Lo - t/4

- 1/4 - t/2

- n.v.t.
wisselen van bouwplaats

- meer keer per dag

- meer keer per week

- meer keer per jaar
of minder

wisselen van opstelling
op bouvrplaats:

- meer keer per uur

- meer keer per dag

- minder

rijden met last!

- zelden,/nooit

- SOMS

- vaak

9

5

3

4

5

5

11

6

13

2

t4

3

4

0

3

2

0

1

2

I
0

1

5

3

0

3

2

0

2

1

1

5

3

1

I
4

n

n

3

1

L

't

I

5

0

0

4

0

0

9

0

0

6

0

0

0

0

2

4

2

4

0

2

3

1

2

0

0

2

0

0

0

2

2

0

0

4

0

0

4

0

U

2

0

0

6

1

2

1

0

o

3

2

1

0

2

I

0

1

3

0

3

Van en naar de bouwplaats rijden komt vaker bij truckkranen voor. De

machinisten hiervaÍr brengen ook een ftink deel van de werktijd door op

de weg. Het rijcomfort is voor deze groep ook van belangr' ook aI rijdt
men niet het merendeel van de werktijd.
Er zLjrr nogal wat kranen die maar enkele malen per jaar of nog minder

van bouwplaats veranderen. Daaronder vallen alle rupskranen en het meren-
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deel van de ruwterreinkranen. Op de bouqrlaats wisselen deze twee soor-

ten-krànen echter vaker van opstelltng en ook het rÍJden net last komt

in deze groepen nogal eens voor, het neest nog bij dq rupskrelnen.

Een en amder ls van extra belang biJ het ontwerpen van richtJ-ijnen voor

het uitzicht, de toegankelijkheid, en voor een veilige en betrourbare

bedlening bij rijden, stempelen en hLJsen.
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VAN DE CABINE(S)

5.1 Gegevens verzamefd bij de importeurs

ToegankeLijkheid uan hiiscabines ín het algemeen als de gíek ooer de

uoot zijde gefu'aaid staat
Een van de criteria ter beoordeling van de voorzieningen voor de toe-
gankelijkheid was of hand- en voetsteunen zo hraren uitgevoerd dat men

met een goede driepr:ntsafsteunj-ng van het lichaam in of uit de hijs-

cabine kan klimmen (zie tabel 5.1) .

Tabel 5.1 Problemen met de toegang tot de hijscabine, gegevens ver-
za.meld bij de i-mporteurs

I stand bovenr'/ageni giek over de voorzijde qedraaid
2 i. drie gevallen ontbraken steunen aan het rupschassis

Bij de truckkranen r^/aren daarmee verhoudingsgewijs de meeste problemen.

Bij e1f van de dertien typen was dit niet mogelijk, tenzij men steqn op

of aan andere delen van de kraan zocht.

Bij een aantal truckkranen ontbraken steunvoorzieningen, tweemaal hand-

Steunen, eenmaal voetsteunen (zie tabel 5.1). Voor zover wel aanwezig

r^raren bij negen van de 24 mobiele kranen voet- en handsteunen niet in

orde; in vijf gevallen alleen de handsteunen en in twee gevallen alleen

de voetsteunen.
problemen bij andere standen van de bovenwagen komen in de toelichtingen
per kraansoort aan de orde. Bij tien kranen l^/aren problemen met de deur,'

d.eze was moeilijk van buiten te openen of I^Ias in open vergrendelde stand

van binnenuit moeilijk te onÈgrendelen. Verhoudingsgewijs kwam dat het

meest bij de zwaardere truckkranen voor. Maar als we op het tlpe deur

letten, dan waren negen van de veertien schuifdeuren moeilijk te openen

problemen met de toegilg
tot de hijscabine'

totaal
(1=241

truckkranen
<25t >25t totaal
(n=5) (n=8) (n=13)

( ruw) terrein-
kranen totaal

(n=7)

rupskranen
\<25t >25t totaal
(n=2) (n=2) (n= 4)

geen goede 3-punts-
afstemLng nogelijk
voetstermen
ontbreken
handsteunen
ontbreken

hand- en voetsteuen
niet in orde

v@tsteunen niet
ln orde

handsteunen niet
in orde

deur moeilijk van
bulten te openen

open deur va binnenuit
noeilijk te ontgrèndelen
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2(312
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10
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112
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000

325

156

257

l

0
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1
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000

022

000

000
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000
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tegen maar één van de zeven draaideuren. omgekeerd waren negen van de

elf draaideuren moeilijk te ontgrendelen tegen twee van de dertien
schuifdeuren. In drie gevallen kon men zijn hand gemakkelijk bezeren

bij het sluiten van de deur.

ToeLichting bij de tnrckkranen

fíe bekijken eerst de bovenwagen met de giek boven de rijcabine gedraaid.

Trappen, ladders of voetsteunen zijn meestal vlak voor of tussen de ach-

terwielen geplaatst. In twee gevallen hras een demonteerbare of beweeg-

bare ladder a€rn\rrezig die op een geschikte plaats aan het chassis was te

bevestigen en dan ook aan de zijkant van de onderwagen uitstak. Enke1e

knelpunten hadden betrekking op de plaats en de vorm van de ondersteu-

ning van de voeten. Sommige ladders kwamen niet recht onder de cabine-

opening uit. Andere hadden te smalle of te ondiepe treden veelal door-

dat andere constructiedelen in de weg zaten.

Steunen voor de handen zijn in bijna alle gevallen alleen aan de boven-

wagen gemonteerd, meestal buiten maar soms ook binnen in de cabine. Een

tweede ster.rn ontbreekt weleens en het is soms nodig de deurkruk, de

deurstijl, het stuur of de zitting te grijpen. In een aantal gevallen

was het houvast goed en r^raren twee lange verticale stangen gemonteerd

aau:r weerszijden van de cabine-opening. Soms was een van de stangen te

ver weg geplaatst of belemmerde in de cabine de bediening-

Bij het van buiten openen van de cabinedeur bleek in enkele gevallen de

deurkruk te hoog te zitten en bij enkele schuifdeuren moest men boven

zj-jn macht veel kracht zetten om deze te openen, vermoedelijk een ge-

volg van slijtage. Ook kwam het voor dat men de draaideur in open stand

van buiten af diende te vergrendelen, of dat men hard moest trekken om

de tggo opengezwenkte en vergrendelde deur te ontgrendelen uit een rub-

ber snapslot, dit ging veelal gepaard met halsbrekende toeren.

Bij de overige standen van de bovenwagen doen zich andere problemen voor.

AIs de giek naar achteren staat, dat is een stand waarin vaak met de

kraan wordt gewerkt, blijken in sommige gevallen steunen voor de voeten

te ontbreken die aan de andere zi)de van de onderwaqen wel aanwezig wa-

ren. Voor zover er wel steunen waren doen zich dezelfde problemen voor

als in de situatie met de giek boven de rijcabine met betrekking tot de

plaats en de vorm.

In de twee dwarsstanden van de bovenwagen, eveneens twee vaak voorkomen-

de standen tijdens het hijsbedrijf, is het nodigi om eerst de onderwagren



-43-

te beklimmen alvorens men in de cabine kan komen. In veel gevalJ-en

blokkeerde de bovenwagen de vaste trappen/ladders of treden. Bij enkele

typen \^raren I^reI meeïdere voetsteunen bevestigd aan de onderwagen. Dat

kwam vaker voor aan de bumperzijde achter; daar hraren dan speciale voet-
steunen gelast op achterlicht, bumper, stempelkokers of andere chassis-
delen. Geschikte handsteunen ontbraken in de meeste gevallen op die
plaatsen. De bereikbaarheid van de bovenwagen achter de rijcabine was

het minst goed. Slechts in één geval was er een goede toegang. Via de

treeplank van de rijcabine met voldoende steun voor voeten en handen

kon men op de onderwagen komen. De passage $/as aarr de smalle kant.
De chassisdelen op de bovenwagen r^raren in nagenoeg aIle gevallen voor-
zien van antislipstroken of ribbelplaat.
Bij één hijscabine van het 'lage type' met een '1age bestuurdersstoel'
kostte het in- en uitgaan van de hijscabine extra moeite. Bij dit type

ontbrak een handstetrn aan het plafond om aan te hangen bij het zitten
gaan of bij het opstaan uit de bestuurdersstoel. Ook aan de buitenzijde
onder de cabine ontbrak een vlak, hraarop men kan staan om het lichaam

Èe draaien bij het verlaten van de cabine.

ToeLichting bij de raltez,reinkrunen

Wij bekijken eerst de twee standen van de bovenwagen waarbij de giek

aÉm de voor- of aan de achterzijde uitsteekt.
In de meeste gevallen zijn trappen, ladders of voetsteunen tussen de

voor- en achterwielen van de bovenwagen geplaatst en deze staan dan

recht onder de deuropening van de cabine. Slechts in één geval vras spra-
ke van twee lange verticale stangen aan de buitenzí)de van de cahine

als goed houvast voor de handen, in twee andere gevallen waren handgre-

pen aan beide zijden van de deuropening. Bij de rest van de kranen wa-

ren deze te ver weg geplaatst of was de stand niet goed. Bij veel voet-
steunen kwamen dezelfde problemen voor als bij de truckkranen: te on-

diep, te smal of eerste tree te hoog. Een ca-bÍne van het 'Iage type'
met'lage stoelt vertoonde eveneens het probleem van het ontbreken van

een handgreep aan het plafond en een klein vlak buiten onder aan de ca-

bine om het lichaam te kr:nnen draaien.
De toegankelijkheid in de twee dwarsstanden van de bovenwagen is iets
beter dan bij de truckkranen. Hoewel het voorkomt dat ook hier ladders

en dergelijke geblokkeerd worden, is de oplopende vorm van de wielkas-
ten op de vier hoeken van de onderwagen vaker gebruikt voor het aan-
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brengen van voetsteunen, hetgeen een redelijke trapopgang opleverde.

Bij twee typen met een extra rijcabine was de ondervragen via de voor-

zijde langs de cabine goed te betreden omdat de toegang tot de rijcabi-

ne goed was verzorgd. In enkele gevallen dienden de ster:nen van de spie-

gels tevens als houvast voor de handen, of waren ook bij de opgang aan

de achterzijde verticale en/of horizontale handgrepen op het motorhuis

gtemonteerd. In twee gevallen was de weg over de chassisdelen niet van

een antislip-oppervlak vooïzien.

In drie gevallen l^ras de deur van buitenaf niet goed te openen.

ToeLiehting bij
De vakwerkkraan

de

in
rwskranen
bandenuitvoering is nog het best vergelijkbaar met

de ruwterreinkraan, zí) het dat de toegankelijkheid bij de dwarsstanden

van de bovenwagen wel problemen geeft door het ontbreken van de nodige

steunpunten aan de onderwagen voor de voeten.

De toegang tot rupskranen in alle standen van de bovenwagen vindt via

de rupsen plaats. Om op de rupsen te kornen ontbreken in alle gevallen

voetsteunen aan de onderwagen.

Ster:nen voor de handen vlaren niet altijd juist geplaatst. In twee van

de drie gevallen was een meedraaiend bordes aan de onderzijde van de

bovenwagen bevesLigd, maar het bordes was nogal klein, zod,al de toe-

gang van de rupsen naar de cabine in de dwarsstanden van de bovenwagen

noeilijk is.
In één geval lvas een handel in de deuropening geplaatst. Bij twee kraan-

onderstellen van 150 en 300 ton was het bijna ondoenlijk om op de hoge

rupsen te komen, ook de Overstap van rups naar bordes I,tIaS erg hOOg.

5.2 Gegevens verzameld bij de machinisten

ToegankeLijkheid udïL de ríicabine
Over dit aspect zijn slechts enkele gegevens verzameld bij de machinis-

tengroep. Er zijn enige vragen over de toegankelijkheid van de rijcabi-

ne gesteld. Voor alle truckkranen en één ruwterreinkraan met twee cabi-

nes vraren deze vragen van toepassing (zie tabeJ- 5.2). Op een vraag hoe-

veel moeite het kost om in of uit de rijcabine te komen antwoordden

drie van de tien machinisten rmet enige moeiter. Slechts één had er veel

moeite mee. Desgevraagd vonden twee machinisten de ster:npunten voor han-
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den en voeten niet goed en niemand vermeldde weleens gestruikeld of ge-

vallen te zijn bij het betreden of verlaten van de rijcabine.

Tabel 5.2 Problemen bij in- of uitstappen van de rijcabine volgens de
machinisten

Toegankelíikheid oan, de híj s eabine

Dezelfde drie vragen zijn ook gesteld met betrekking tot de hijscabine
(zie tabel 5.3).

Tabel 5.3 Problemen bij in- of uitstappen van de hijscabine volgens
de machinisten

Veel moeite met in- of uitstappen heeft een enkele machinist, maar enige

moeite wordt in ongeveer de helft van alle gevallen gemeld, bij de

truckkranen het meest. Bij de kranen met t!'/ee cabines vermeldt men vaker

enige moeite te hebben bij de hijscabines dan bij de rijcabines. Ook

ongeveer de helft van de machinisten vond. de steunpunten voor handen en

voeten niet in orde en iets meer dan de helft is weleens gestruikeld,
uitgegleden of gevallen bij het in- of uitstappen. De uÍtkomsten ver-
schillen weinig tussen de drie soorten mobj-e1e kranen en tussen de drie
Ieeftijdsqroepen, maar de hijscabines scoren ongunstiger dan de rijca-
bines op deze punten. Iedere machinist moet de hijscabine weleens in of
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het voorkomt dat men vele malen achter elkaar erin en eruit
ook gevraagrd (zÍe tabel 5.4).

Tabel 5.4 Frequentie en wijze van in- en uitstappen van de hijscabine
volgens de machinisten

Zes machinisten alleen van truck- en ruwterreinkranen velÍtreldden dat

dit vaak voorkomt. Negen machinisten verdeeld over de drie soorten kra-
nen zeggen dat het soms voorkomt. Bij een vraag of men meestal de hijs-
cabine verlaat door eruit te springen of door eruit te klimen werd door

vijf van de 2t machinisten springen grenoemd; vier van hen waren ruwter-

reinkraanmachinisten, alle vijf waren beneden de 30 jaar.

Tot slot is er nog een vraag gesteld of er standen van de bovenwagen

zijn waarbij het extra moeite kost om in en uit de hijscabine te komen

(zie tabel 5.5).

Tabel 5.5 Extra moeite bij in- en uitstappen bij bepaalde standen van
de bovenwagen volgens de machinisÈen

Vijftien van de 21 machinisten vermeldden extra moeite in bepaalde stan-

den. De toelichtingen samenvattend werden zes maal de twee dwarsstanden

vermeld, het meest nog bij de truckkraneni vier maal werden de twee

Iangsstanden genoemd, verdeeld over aIle drie soorten mobiele kranen,

en vijf maal diverse schuine standen, vooral bij de n:vrterreinkranen.
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Toelichtingen Dan d.e. tnrckkraqanachinisten
Over de rijcabines werden weinig bijzonderheden vermeld. Enkele cabines

staan nogal hoog boven de grond en in een enkel geval gebruikt men het
stuur a1s handgreep.

Met betrekking tot de hijscabine werden diverse toelichtingen gegeven.

Herhaaldelijk achtereen in en uit de cabine klirunen komt voor als men

onvoldoende personeel rondom de kraan heeft of als men het personeel

moet instrueren. Menigeen klimt via de stempels op de onderwagen omdat

in de dwarsstanden de toegangsladders zijn geblokkeerd, of omdat in de

Iangsstanden de steunen voor handen of voeten onvoldoende zijn of geheel

ontbreken. Een enkeling vermeldt problemen met de hoge handgrepen in de

deur, een te zwaar lopende schuj-fdeur of een losse ladder die niet ge-

makkelijk is in te haken en op te bergen als er snel moet worden gehrerkt.

Bij de ongevallen worden als oorzaken vermeld: gladde stempelbalken en

glad chassis (modder, klei of olielekkage). Eén machinist had een uit-
schuifbaar bordes met rooster onder de bovenwagen laten monteren het-
geen de toegang van de cabines tot de onderwagen zeer had vergemakke-

lijkt.

Ioelichtingen'lart d.e rwrtterv,einkz,aanmachini sten

Verschillende toelichtingen gaan over gebrek aan steru voor de handen,

iets minder over ontbrekende steun voor de voeten. In een enkel geval

bij een zwaarder type kraan dat nogal hoog is, is de onderste tree te
hoog als de kraan op de stempels staat. Bij de verschillende bovenvragen-

standen komt, naast enkele problemen die ook bij de truckkranen zijn ge-

noemd, naar voren dat men de cabine niet kan verlaten als de deur naar

de motorzijde is gekeerd. Het betreft draaideuren die dan niet ver ge-

noeg open kunnen. Een machinist vermeldde de ongelijkheid van de toe-
giëu'Igsvoorzj-eningen links en rechts van de onderwagen waardoor men bij
het op de tast verlaten van de cabine gemakkelijk de voeten verkeerd.

plaatst. De toegang tot de onderwagen vindt in veel gevallen via de stem-

pelbalk of via voor- of achterbalk plaats.
De drie ongevallen (zie tabel 5.3) hadden betrekking op uitglijden (klei-
schoenen).

Ioelichtingen utrt de maehinisten uan r?eskrwlen

Twee kranen d.ie in bandenuitvoering waren, vertoonden dezelfde problemen

als de ruwterreinkranen: voet- en handsteunen niet in orde of blokkering
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van de voetsteunen. Bij deze kranen heeft de onderwagen neestal geen

chassisdelen waarop men kan staan.

Hier twee ongevallen door uitglijden vanaf een achterbalk en vanaf een

band. Bij de rupskranen is het probleem vooral het klimrnen op de rupsen.

Tïdee ongevallen hadden betrekking op uitglijden bij het gebruik van de

rupsplaat en de uitschuifcilinder a1s eerste aantree en één op het

springen in een spijker.
Verder vermeldden enkelen gebrek aan steunen voor voeten en handen,

vooral in de dwarsstanden.

Aan één machine had men zelf een bordes gelast onder de bovenwagen.

5.3 Conclusies en aanbevelingen

Conelusies

Bij kranen met een aparte rijcabine is de toeganketijkheid van de rij-
cabines in het algemeen beter dan van de hijscabines.

Ongevalten met en gedrag bij in- en uitstappen, de moeite die machinis-

ten hebben met het in- en uitstappen en het veelvuldig ontbreken van de

nodige goed geptaatste steunpunten getuigen van een achterstand in de

kwaliteit van de toegankelijkheid van hijscabines.
ïn veel kranen treden extra problemen op met de toegankelijkheid als

de bovenwagen gedraaid staat. Bestaande toegangsvoorzieningen worden

geblokkeerd en de juiste afstemming tussen de plaats van voetsteunen op

de onderwagen en handsteunen op de bovenwagen wordt onderbroken. Een

meedraaiend bordesje bij de uitgang van de cabines ontbreekt veelal.
De toegankelijkheid wordt in een aantal kranen extra belemmerd door

het onjuist functioneren van de cabinedeur. Het van buitenaf schuiven

van sommige schuifdeuren en het ontgrendelen van sommige draaideuren

vanuit de cabine vereiste in veel gevallen flinke krachtsuiÈoefening,

soms vanuit een ongr:nstige of gevaarlijke houdÍng.

AonbeoeLingen

Bij verschillende standen van de bovenwagen dient een goede toeganke-

lijkheid van de meedraaiende kraancabine te zijn verzekerd, opdat min-

der ongevallen bij in- en uitstappen voorkomen en de machinisten de ca-

bine zonder veel moeite snel kunnen verlaten, indien dit nodig is. Het

verdient de voorkeur goede horizontale trajecten te ontwerpen op de on-
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derwagen met op verschillende plaatsen trappen of ladders (zie figruur 2).

Figuur 2. Toegangswegen bij verschillende standen van de bovenwagen

ffikffi
O ktimvoorzieningen aan onderwagen

--.-..trajekten over bordes en

onderwagen

De

o

volgende aanbevelingen zijn van belang:

Ter bevordering van een goede toegankelijkheid bij verschillende
standen van de bovenwagen dient een meedraaiend bordes met een

breedte van tenminste 300 uun ontworpen te worden aan de deurzijde
en de voorzijde van de kraancabine. Het bordes dient de mogelijk-
heid te bieden om te kr:nnen gaan staan bij het verlaten van de be-

dieningsstoel, om zich te kunnen keren en zich naar de onderwagen

te kunnen begeven.

Het bordes acur de deurzijde dient beweegbaar te zijn, als dat in
verband met transport van de kraan noodzakelijk is. In verband met

de veiligheid dient de uitvoeríng zo te zijn, dat de cahinedeur

pas kan worden geopend nadat het bordes is uitgeklapt of uitge-
schoven.

Aan het chassis van ondervragens moeten zoveel verticale opgangen

zijn voorzien als nodig zijn om de kraancabine in aIle standen van

de bovenwagen te kunnen betreden of verlaten; bij voorkeur op vier
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plaatsen aan de onderwagen (zie figuur 3). In verband met het snel,

comfortabel en veilig betreden of verlaten vaur de kraan verdienen

trappen met een zo klein mogelijke hellingshoek de voorkeur boven

ladders.

Fignrur 3. Hand- en voetsteunen op onder- en bovenl^/agen

Toegankeliikheid bii autokraan met telescoopgiek

1...
\

Toegankelijkheid bij rupskraan

Toegankeliikheid bii ruwterreinkraan met telescoopgiek

Toegankeliikheid bij ruwterreinkraan met opbouwgiek

- 

voèlsteunen

leuning oÍ handgreep

o Indien noodzakelijkerwijs beweegbare opgangen moeten worden Èoe-

gepast - bij voorkeur niet als los onderdeel - dienen deze op een-

voudige en snelle wLlze te kunnen worden verplaatst. Een goede

borging en bestendigheid tegen slijtage en een juiste vorm met

betrekking tot de veiligheid zijn eveneens vereist.
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Steunen voor de voeten dienen zoveel mogelijk van het zelfreini-
gende tlpe te zijn in verband net het vaak voorkomen v€ur klei en

modder en soms ook olie of vet aan de schoenen.

De onderste tree van een verticale opgang dient zo Laag mogelijk
te worden gehouden. Indien de hoogte van deze tree boven de grond

meer dan 400 mm bedraagt, dienen handgrepen op een geschikte
plaats te worden aangebracht.

Op het chassis of op de gesloten wielkasten dienen goede horizon-
tale trajecten te zijn ontworpen die breed genoeg zijn (600 mm)

voor een vrije en veilige passage zonder gebruik van leuningen.

Zo mogelijk dienen de looptrajecten van zelfreinigende roosters
te zijn voorzien d.ie iets boven de platen van het chassis en de

wielkasÈen zijn geplaatst, zodat het zelfreinigende effect goed

kan plaatsvinden.

Deuren

o De vorm van de cabinedeuropening dient zo Le zijn dat een vrije
doorgang mogelijk is zonder zich te bezeren aan uitstekende hoe-

ken. De breedte van de deuropening dient 600-800 Ínm te bedragen.

o Toegangsdeuren mogen in geen enkele bovenwagenstand geblokkeerd

r^/orden door objecten op de onderwagen en dienen gemakkelijk te
kunnen schuiven of draaien, ook na jarenlang gebruik.

o Deurkrukken van schuifdeuren dienen een verticale handgreep te
hebben, en men dient ze staande op het bordes te kunnen bedienen.

o Een geopende deur moet in de verst geopende stand een soepel wer-

kende, automatische vergrendeling hebben die door iemand zittend
in de bedieningsstoel, is te lossen.

o Aan de binnenzijde van draaideuren moet een handgreep geplaatst
zijn bij de scharnierzijde om een 1800 opengezwenkte deur te kun-

nen sluiten.
o Aan de binnenzijde van deuren moeten de deurkruk en een even-

tueel aanwezige handgreep zo zíjn uitgevoerd, dat men zich er
bij de bediening niet aan stoot en men zijn handen niet kan be-

zererr aan het sluitings- of vergrendelingsmechanisme.

o Bij z6 hoog opgestelde cabines dat men staande op een tree of lad-
der de deur dient te openen, moeten draaideuren vermeden worden.

o Bij cabines met een laag opgestelde stoel is een handgreep aan

het plafond of aan de wand noodzakelijk om zich uit de stoel te
kr:nnen optrekken.
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o Voor de detaillering van de uitvoering van trappen, ladders en

leuningen wordt verwezen naar onLvrerp NEN 2027.

o IIet voorraan of het dakraan &ient als noodluÍk te zijn uitgevoerd:

afmetingen in breedterichting van de cabLne ninimaal 560 mm, in
lengteriehting mini-naal 310 m.
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6. HET UÍIZICHT

6.t Gegevens verzameld bij de importeurs

Het is van belang dat een machinist de last, de top van de giek en per-
soneel of objecten rondom de kraan goed in de gaten kan houden tijdens
het hijsbedrijf.
Bestuurt men de kraan vanuit de hijscabine bij het rijden over de weg,

dan is goed uitzicht langs de gestreken giek alsook langs de beide zij-
den van de onderwagen en naar achteren van belang. !'Iij beperken ons tot
het uitzicht vanuit de hijscabines. De voorzijden van de kraancabines

zijn in de meeste gevallen van het geknikte type, waarbij het bovenste

en het onderste vlak van binnenuit gezien een stompe hoek ten opzichte

van elkaar vornen (zie tabel 6.1).

Tabel 6.1 Vorm van de voorzijde van de hijscabine bij drie soorten
kranen; gegevens verzameld bij de irtporteurs

De helft van deze typen heeft zowel een ruit in het bovengedeelte a1s

in het onderste gedeelte. De andere helft heeft alleen een ruit in het

bovenste gedeelte, enkele hiervan hebben aan de onderzijde in plaats

varn een dicht vlak een doosvormige uitstulping aan de buitenzijde, waar-

in de overbrengingsmechanismen van de bediening zijn ondergebracht.

Het uitzicht uit de hijscabine is beoordeeld gezeten in een zo goed mo-

gelijk op de afmetingen van de onderzoeker ingestelde stoel (tabel 6.2) .

Vervolgens werd nagega€Ln hoe het met het uitzicht gesteld was. Bij vijf
kranen was het uitzicht in alle richtingen voldoende.

vorn voorzijde
hiJscabine

totaal
(n=241

truckkranen
<25t >25t totaal
(n=5) (n=8) (n=13)

(ruw) telrein-
kranen totaal

(n=7)

rupskranen
<25t >25t Èotaal
(n=2) (n=2) (n = 4)

vlak met ruit tot vloer
geknlkt net rult in
boven- en ondergedeelte

geknlkt meÈ ruit in
bovengedeelte

2

11

11

112

426

055

0

1

6

000

224

000



Tabel 6.2 Het uitzicht uit de
gegevens verzameld
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hijscabines van drie soorten kranen;
bij de irporteurs

uitzicht totaal

1n=24}

truckkranen
<25t >25t- totaal
(n=5) (n=8) (n=l3)

(ruw) terrein-
kranen totaal

(n=7)
<25t
(n=2)

rupskranen
>25t totaal
(n=2) (n = 4)

in alle richtingen
voldoende

onvoldoende:

- vooruLt, schuin otnhoog

- vooruit, schuln omlaag

- rondom

5

9

15

2

1

3

4

6

6

3

9

1

2

5

5

I
0

I

0

1

0

1

I
1

Bij de geobserveerde rupskranen waren verhoudingsgewijs weinig proble-

men met het uitzicht; bij de ruwterreinkranen is het uitzicht vooruit
schuin naar beneden en rondom vaak onvoldoende en bij truckkranen voor-

al rondom en in mindere mate ook vooruit schuin omhoog. In cabines met

geknikte voorzijde en twee ruiten waren nauwelijks problemen met het

zicht vooruit schuin beneden; daar waar een onderruit ontbrak \^íerd ech-

ter in twee derde van de gevallen heÈ zicht vooruit schuin naar beneden

belemmerd.

Voorzieningen, voor zover wij die aantroffen, Èer verbetering van het

uitzicht bij bijzondere weerscondities zoals ruitewissers, defroster en

zonneklep, zí)n vaak onvoldoende, vooral bij de truckkranen en bij de

rupskranen (zie tabel 6.3).

Tabel 6.3 Kwaliteit van de voorzieningen voor bijzondere $reerscondities
in drie soorten kranen; ge€Jevems verzameld bij de importeurs

kwallteit van de
voorzi.eningen

totaal
(n=24)

truckkranen
<25t >25E totaal
(n=5) (n=8) (n=13)

(ruw) terreln-
kranen Èotaal

(n=7)

rupskranen
\<25t >25t totaal
(n=2) (n=2) (n = 4)

rultenwLsser bovenrult
ontbreekt
wlssector voorruit
onvolaloende

wissecto! bovenruit
onvoliloenale

defroster voorruLt
ontbreekt
zonneklep ontbreekt

zonnekJ.ep niet (goed)
voor voorruLt
zonneklep niet (goed)
voor bovenruit

toplicht ontlreekt

7

10

5

13

5

2

6

15

101

347

055

448

123

112

033

347

2

2

0

1

1

0

1

4

224

101

000

224

101

000

022

224

In twee derde van de

r^rorden dat nogal wat

leveren.

geen toplicht aanwezíT. Opqremerkt moet

een en ander als accessoire weI kunnen

gevallen is
importeurs
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IoeLichtingen bíj d.e ttwck- en natteyyeinkranen
Er zíjn een aantal aspecten gemeenschappelijk en deze vermelden wij
eerst. Te korte, te smalle dakramen of een dikke raamstijl boven de

voorruit vormden vaak een belemmering voor goed zicht, schuin omhoog.

Opzij bestond de belemmering meestal uit de optopcilinders van de te-
IescopJ-sche giek die bij een gemiddelde optophoek het uitzicht vanuit
het zijraam of zelfs vanuit het voorraam flink beperkten. Bij enkele

typen keek men tegen de draaipuntconstructie van de giek. In één geval

keek men opzij tegen de de cabinewand a1s gevolg van een te hoog ge-

plaatste stoel.
Er waren ook gunstige uitzonderingen zoals enkelvoudige lange dunne op-

topcilinders of liggende achterwaartsdrukkende cilinders en ver achter-
waarts geplaatste draaipr:ntconstructies van de giek, zodat het zicht
opzij vrij optimaal is bij geheven giek.
Bij twee hijscabines van ty,uekkrarten waren spiegels gemonteerd, één

voor achteruit kijken en één voor controle van de hijstrommel. Voor zo-
ver zonnekleppen aanwezig waren, r^raren sommige kleppen te klein, niet
ver genoeg te verplaatsen of vertoonden reflexies van instrumentenpane-
Ien. Bij de truckkranen ontbrak in twee derde van de gevallen een de-

froster op de voorruit en was de wissectoï van de ruitewisser in de

helft van de gevallen niet in orde, namelijk te klein of op de verkeer-
de plaats (meestal. te laag).
op de meeste m,atltev,z,einkrqnen waren ruitewissers, defrosters, zonneklep-
pen wel in orde en ook r^raren op een enkele na spiegels aanwezig, soms

twee voor het zicht op beide zijkanten van de onderíwagen. Vermoedelijk

is het verschil een gevolg van de eisen die men stelt om op de openba-

re weg te mogen rijden. Het schuin omlaag kijken in voorwaartse richting
werd bij de ruwterreinkranen in de meeste gevallen bemoeilijk door het
bedienings- en instrumentenpaneel dat over de vo1le breedte voor de on-
derbenen van de bestuurders is geplaatst. Ook de uitstekende giek in
gestreken toestand belernmert bij ruwterreinkranen tijdens het rÍjden in
veel gevallen het uizicht naar rechts, in dwarsrichting en schuin naar

voren.

Toeliehting bij rupskrepn
Bij het tlpe op banden was het uitzicht in aIle richtingen optimaal.
Motor- en aandrijvingshuis belemmerden het horizontale uitzicht door
zij- en achterraam geheel niet; bovendien waren twee spiegels aanwezlg.
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Bij alle kranen ontbrak echter een ruitewisser op het dak en een de-

froster op de voorruit. Op twee rupskranen met val<werkgiek vormde de

cabine geen integraal geheel met het motorhuis, hetgeen het uitzicht op-

zL1 en naar achteren ten goede komt. Problemen die er we1 waren, beston-

den uit een groot instrumentpaneel voor de onderruit en een te kleine

ruit in de schuifdeur of aan de achterzijde van de cabine.

6.2 Gegevens verzameld bij de machinisten

tlitzieht tijdens het riiden op d.e ueg

Aan de machinisten die ook met de kraan wel

is gevraagd hoe het uitzicht is bij normaal

6.4) .

Tabel 6.4 Problemen met het uitzicht
normaal en bij slecht weer
en ruwterreinkranen en twee

de openbare weg rijden
bij slecht weer (tabel

tijdens het rijden op de weg bij
volgens de machinisten van truck-
opbouwgiekkranen op banden

op

en

problemen met
het uitzicht

totaal
(n= 17 )

truckkranen
<25t >25t totaal
(n=5) (n=4) (n = 9)

(ruw) terrein-
kranen totaal

(n=8)

bij normaal weer

8
7

2

7

7

3

3

1

L

2

2

0

5

3
1

3

1

I

2

2

0

5
3

1

3

4
1

2

4
2

uitzicht:
- goed
- net voldoende
- onvoldoende

bij slecht weer

uitzicht:
- goed
- net voldoende
- onvoldoende

De twee vakwerkgiekkranen op banden vlaarmee men ook wel orrer de weg

rijdt zijn voor dit aspect geteld bij de ruwterreinkranen. Van de 17

t)pen vond men in twee gevallen het uitzicht bij normaal weer "onvol-

d6ende", in zeven typen kranen "net vOldOende" en in aCht typen "gloed".

Het oordeel orzer het uitzicht verandert bij één ruwterreinkraan van

goed in onvoldoende onder condities van slecht weer. Verder lopen de

oordelen bij goed en slecht weer niet zover uiteen.
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Uitzicht tijdens het hijsen
Ook hier zijn twee vragen gesteld over het uitzicht bij normaal en bij
slecht weer, daarnaast nog een vraag of men, gezeten in een ingestelde
stoel, zích toch geregeld sterk moet buigen of verdraaien om het werk

goed te kunnen blijven zien. Eén vraag informeerde in verband met het
uitzicht naar de frequentie van hoog en laag werken met de hijshaak
(zie tabel 6.5 en 6.6) .

Tabel 6.5 Frequenties van hoog en laag werken met de hijshaak bij
drie soorten kranen volgens de machinisten

Tabel 6.6 Problemen met het uitzicht tijdens het hijsen bij normaal en
slecht weer bij drie soorten kranen volgens de machinisten

Van de 21 kranen vond nen bij 15 het uitzicht uit de hijscabine bij nor-
maal weer goed of net voldoende. Bij zes kranen waaronder vier ruwter-
reinkranen I^Ias het oordeel "onvoldoende". Het oordeel over het uitzicht
bij slecht weer was bij de hijscabines wel veel minder gmnstig dan

frekvrenties van hoog en
Iaag r,rerken met hijshaal

totaal
(n=2 1 )

truckkranen
<25t >25t totaal
(n=5) (n=4) (n = 9)

(ruw) terrein-
kranen totaal

(n=5)

rupskranen
<25t >25t- totaal
(n=4) (n=2) (n = 6)

haak op grote hoogte:

- zelden

- sore

- vaak

haak beneden maai"veld3

- zelden

- soms

- vaak

3

5

13

L6

4

1

'| 0 I

101
347

5

0

0

3

I

0

8

I

0

1

2

3

4

2

0

1

1

2

0

1

1

1

2

3

2

1

1

2

0

0

4

I
1

problemen met
het uitzlcht

ÈotaaI
(n=2 1 )

Èruckkranen
<25t >25t totaal
(n=5) (n=4) (n = 9)

( ruw) terrein-
kranen totaal

(n=6)

rupskranën
<25t >25È totaal
(n=4) (n=2) (n = 6)

bij normaal ldeer

9

6

6

t0

11

a

6

13

4

1

0

I

2

I

5

3

1

I

3

1

1

1

2

2

4

3

1

1

4

2

4

0

1

5

I
2

1

2

0

0

3

2

1

0

1

3

0

0

2

0

1

5

uitzicht:

- goed

- net voldoende

- onvoldoende

verandering zithoudLng
nodig:

-ja
- nee

!u-=-l:s!!-ss::
uitzicht:

- goed

- net voldoende

- onvoldoende
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bij condities van goed weer. Het meest nog bij de rupskranen, terwijl

dat bij de rijcabines niet zoveel scheelde. Bij meer dan de helft van

aIIe kranen vond men het uitzicht bij slecht weer onvoldoende.

Eén gegeven heeft betrekking op de noodzakelijk verandering van zit-

houding en dus extra inspanning; in de helft van aIIe gevallen moest

men zich geregeld sterk buigen of verdraaien om het werk te kunnen blij-

ven zien, verhoudingsgewijs het meest nog bij de ruwterreinkranen' Van

de 2l machinisten vrerkten er dertien vaak met de hijshaak op grote hoog-

te, terwijl een ruime meerderheid zelden met de haak beneden het maai-

veld werkte; voor zover dat wel voork\dam was dat bij de funderingswer-

ken of waterbouw en bij de rupskraan in grijperuitvoering kwam dat voor

bij het lossen van schePen.

T oeli ehtingen odrl de truckkrdnrtnaehíni sten

Betreffende het rijden op de \^/eg waren er opmerkingen over de grote dode

hoek rechts, schuin naar achteren. Een ver uitstekende giek die naast

de cabine tigt en ruitewissers die te laag vlaren geplaatst, alsmede een

ontwaseming die op de voorruit ontbrak, waren opmerkingen over rijcabi-

nes van het rsmalle typet.
Over het uitzicht bij het hijsen zijn veel meer toelichtingen beschik-

baar.

Ewee opmerkingen hadden betrekking op de bovenbalk van het voorraam die

het zicht belemmert. Twee gingen over te kleine bovenramen en één over

het ontbreken van een voorraam ter hoogte van de onderbenen. In zulke

gevallen moest men geregeld de zithouding veranderen'

Verreweg de meeste aanmerkingen (6x) gingen over gebrek aan ruitewissers

vooral op het bovenraam, en o\reï de wissector die niet groot genoeg is

of op de verkeerde Plaats zit.
Enkelen vermeldden nog de noodzaak van een defroster en een zonneklep

of vermeldden dat er \^rater op het dakraam blijft staan dat gaat trillen,

hetgeen het uitzj-cht vertroebelt. Soms had men zelf een ruitewisser op

het dak laten aanbrengen. In t\dee gevallen ondervond men enige hinder

van reflexies in de ruiten.

I o e L i ehtin g e n u qn na.,l t e rv' e inkn aarlma.ehini s t en

Betreffende het rijden op de weg hadden de meeste toelichtingen betrek-

king op de beperking van het uitzicht door de naast de cabine Iiggende

giek. Dit werd soms verergerd door een hulpgiek die onder de hoofdgiek
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was geklapt. In enkele gevallen werden ook aanmerkingen gemaakt op de

spiegels. Deze hraren te klein of ontbraken. De meeste toelichtingen
over de hijsca-bine hadden betrekking op de hinder die men ondervond

van de balk boven het voorraam en over een te klein bovenraam. Een en-

kele toelichting ging over het ontbreken van een voorruit ter hoogte

van de onderbenen, het betreft een cabine die erg hoog geplaatst was.

Enkele opmerkingen gingen over het ontbreken van de dakruitewisser of
over de wissector die te klein was of niet op de juiste plaats zat, over

een kunststofraam dat dof was geïrorden, en over reflexies van het in-
stn:mentenpaneel in de ruiten. Een enkeling wenste een spiegel ter con-

trole van de windingen op de hijslier.

To eLi ehtingen u et de rupskraanmachini sten

Bij een type op banden met vakwerkgiek u/as men zeer tevreden over het
uitzicht rondom tijdens het rijden; giek of motorhuis belemmerden het
uitzicht niet. Bij het andere type op banden was het zicht opzí1 slecht
en verkende men eerst de weg alvorens te gaan rijden.
De opmerkingen over de hijscabines lijken sterk op die over de cabines

van de ruwterreinkranen, alleen achtten enkele rupskraanmachinisten het
zíchiu rechts opzij en schuin naar achteïen onvoldoende (grote dode hoek)

a1s gevolg van de cabineconstructie die één geheel vormt met het motor-

huis.

6.3 Conclusies en aanbevelingen

ConcLusíes

Het uitzicht bij rijden vonden de meeste kraanmachinisten goed of vol-
doende. Het oordeel over het uitzicht bij normaal of slecht r^reer ver-
schilde nauwelijks. Voor zover er problemen Í/aren, hadden deze betrek-
king op het zicht rechts opzL1. Oorzaken die naar voren kwamen vraren:

grestreken giek met soms een daaronder opgeborgen hulpgiek, een te grote
dode hoek door te klein glasoppervlak in de rechterzijde van de cabine

of gebrek aan (goede) spiegels. Uit gegevens over ongevallen met kranen

blijkt dat voorat bij het rijden vanuit hijscabines op of rondom de

bouwplaats de ongevallen samenhangen met een grote dode hoek rechts
achtereni geregeld wordt ook met last gereden. Voor het uitzicht bij
het hijsen is het uitzicht rondom eveneens van belang, zij het minder
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sterk naar beneden gericht dan bij het rijden.
De uiterste hoeken van de bovenwagen van de kraan, objecten en personen

rondom de kraan dient men in de gaten te kr:nnen houden; en eventueel ook

de contactplaats van de stempelpoten met de grond. Verder zijn een goed

zicht op de aanpikker van belangr €n ook op de haak, de last en de top

van de giek. Er wordt vaak met de haak op grote hoogte geïrerkt, maar be-

neden het maaiveld zelden.

Behalve bij ruwterreinkranen werd het uitzicht voor het hijswerk bij

normaal weer bij de meeste machinisten goed of net voldoende gevonden.

Bij stecht weer vonden de meesten het uitzicht echter onvoldoende. De

helft van de machinisten veranderde echter geregeld van zithouding om

een goed uitzicht te houden hetgeen een indicatie is dat men zich aan-

past. Een aantal klachten met betrekking tot de nek werden in verband

gebracht met het omhoog moeten kijken bij bepaalde typen werk, en klach-

ten over de ogen hingen samen met een te grote helderheid van de achter-

grond. Bij onze beoordeling vonden wij dat bij slechts een klein aantal

kranen het uitzicht voldoende was. De meeste problemen zijn er met het

zicht rondom, maar bij iets minder dan de helft van de kranen ook met

het uitzicht vooruit, ornhoog en omlaag. Zichtbelemmerende factoren waren:

te kleine dakramen, te brede raamstijlen, ontbreken van beglazíng of

zodanige paneelopstetlingen dat schuin naar beneden kijken werd belem-

merd; verder werd het uitzicht rondom de hijscabine belemmerd door ob-

jecten op de bovenwagen, zoals aangrenzend motorhuis, onjuist geplaatste

optop-cilinders, en massieve uitvoeringen van draaipuntconstructies van

telescoopgieken.

Veel voorzieningen voor bijzondere l^Ieerscondities waren in onvoldoende

mate aanwezíg of aan de effectiviteit ervan kon worden getwijfeld. Deze

voorzieningen waren het minst goed bij de rupskranen.

Aartbeoelingen

5r131!eg=tI
o Het uitzicht dat de machinist tijdens het kraanbedrijf vanuit de

cabine dient te hebben, speelt bij het ontwerp van cabine en zit-

gelegenheid een belangrijke rol. Naast een goed uitzicht op de

aanpikker, de last, de haak en de top van de giek, is ook een goed

uitzicht naar opzij van belang. Bij het zwenken dient men perso-

neel rondom de kraan goed in de gaten te kr:nnen houden. Zo moge-

Iijk dient men de contactplaats van de meest belaste stempels te

krrnnen zien.
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I{rlegrrll
Wordt vanuit de cabine meÈ de kraan gereden (rups- en bandenkranen, rur^r-

terreinkranen), dan is het van belang dat obstakels op het terrein en

rijtrajecten die zich voor, naast of achter de onderwagen bevinden, goed

in de gaten kr:nnen worden gehouden. Daarbij dient rekening gehouden te

worden met de verschillende rijtrajecten die ontstaan bij besturing van

voor- en achterwielen.

Bij rijden op de openbare vreg dienÈ wat het uitzicht betreft de inrich-
ting van de cabine te worden afgestemd op de eisen van het Wegenverkeers-

reglement, hetgeen de toepassing van een tweede cabine (rijcabine) zat
kunnen betekenen.

volgende aanbevelingen en opmerkingen zijn van belang:

Machinisten dienen vanuit hun zitplaats in de cabine op comforta-

bele wijze een onbelemmerd gezichtsveld (primair gezichtsveld) te
hebben op het werk. Het primaire gezichtsveld bestaat uit een pi-
ramidevo:mig gebied voorwaarts. De top van de piramide valt samen

met het referentiepunt van de ogen*. De piramide wordt begrensd

door vlakken waarvan de standen aangegeven zijn in de figuren 4

en 5.

Figuur 4. Primair gezichtsveld in een verticaal vlak

referentiepunt;

gezichtsvetd

* De plek tussen de twee ogen.
cabine is afhankelijk van het
houding) .

De plaats van het referentiepunt in de
postuur van de machinist (en van de zit-
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in het horizontale vlak

referentiepunt
ven de ogen

primair gezichtsvetd

Het tijkt niet mogelijk om dit gebied te bestrijken met uitsluitend oog-

en/of hoofdposities die op den duur nÍet vermoeiend zouden worden r zo-

dat ook een verandering van de stand van de romp noodzakelijk wordt ge-

acht bij hijswerk op grotere hoogten (zie hoofdstuk 7z ZlLgelegenheid).

o In het primaire gezichtsveld dienen zo min mogelijk consLructie-

delen van de cabine en van panelen het uitzicht te belenmeren.

Mogelijke oplossingen hiervoor zijn: ver naar achter doorlopend.

dakraam, beperking in aantal en dikte van balken en stijlen van

de cabine in de blikrichting, beperking van de afmetingen vEUl

consoles midden voor de machinist.

o Machinisten dj-enen buiten het primaire gezichtsveld vanuit hun

zitplaats in de cabine tevens een aantal punten te kunnen zien met

betrekking tot de veiligheid bij rijden, stempelen en zwenken; d.it

zijn de uiterste hoeken van de onder- en bovenvragen en de contact-

pr:nten van de belaste stempels met de grond. Hierbij spelen de

verschillende standen van de bovenwagen een rol.

o Het gezichtsveld naar opzij en naar achteren vanuit de cabine

moet bij geheven giek zo min mogelijk belemnerd worden door con-

structiedelen op de bovenwagen of van de cabine. Maatregelen die

het uitzicht bevorderen zLjnz

- draaipunt van de giek ten opzichte van de cabine zoveel moge-

Iijk naar achteren;

- machinehuis zo Laaq mogelijk; zeker beneden schouderhoogte van

de machinist;

- glasoppervlakken naar opzij en naar achteren zo groot nogelijk.
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Door middel van het plaatsen van spiegels moeten dode hoeken ver-
meden worden.

Spiegels dienen trillingsvrij en verstelbaar te worden bevestigd

en besÈand te zijn tegen de omstandigheden in het bouwbedrijf
(bijvoorbeeld scharnierbaar met terugstelveer) .

Op a1le verstelinrichtingen van spiegels die niet vanuit de be-

dieningsstoel kunnen word.en versteld, moet een standindicator wor-

den aangebracht, zod,aL de spiegels zonder hulp in de juiste stand

teruggezet kr:nnen worden, indien de instelling ontregeld is ge-

raakt.
Voor het dakraam en het voorraëul (bovenzijde) moeten motorisch

aangedreven ruitewissers worden toegepast die een zo groot moge-

lijk oppervlak van de ruiten wissen (parallelbeweging), waaronder

in ieder geval die gebieden die in het primaire gezichtsveld lig-
gen.

Zonnekleppen van een doorzichtig type dienen zo te zijn aangebracht

dat deze zowel voor het voorraarm (boven de horizon) a1s voor het

dakraam kunnen worden geklapt. De kleppen of schuiven mogen niet
aan openslaande delen van het raam bevestigd zijn en moeten ont-
spiegeld zijn tegen reflecties van delen van de cabine of delen

van de panelen. Het verdient voorts de voorkeur het interieur in
dof en donker materiaal uit te voeren.

Tenminste het voorraam en het bovenraam dienen bestreken te kun-

nen worden door warme lucht om de ruiten te ontwasemen.

Op dakramen mag geen water kr.mnen blijven staan.

De vensterruiten moeten van krasvast veiligheidsglas zijn. Het

dakqlas dient extra sterk te zijn, zodat geen beschermend rooster
noodzakelijk is (zie ontwery-NEN 2027) .
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7. DE ZITGELEGENHEID

7.1 Gegevens verzameld bij de importeurs

In elf hijscabines van de 24 tlpen kranen stonden bedieningsstoelen

vEu-r een der veel voorkomende merken Boström, Bremshey of Isringhausen.

Deze stoelen stonden in de zwaardere typen truckkranen en in de ruw-

terreinkranen (tabel 7.t).

Tabel 7.1 De bedieningsstoel in de hijscabine en problemen daarmeei
gegevens verzameld bij de importeurs

I hieronder vallen stoelen van de rerken Boström, Bremshey of rsringhausen

In dertien hijscabines waren de stoelen van hetzelfde fabrikaat als

de kraan of van een minder bekend merk respektievelijk merkloos.

Enkele daarvan stonden in zwaardere truck- en in nr,vterreinkranen, maar

de meeste stonden j-n de lichtere truckkranen en in de rupskranen.

Er is eerst gekeken of de zitting van de stoel de nodige mogelijkheden

had om deze horizontaal, verticaal en achterover te kunnen stellen. Ver-

der is, redenerend vanuit een 'Ianget en rkortetmachinist geschat of
van de wel aanwezige instelmogelijkheden het instelbereik voldoende is
zodat men zo goed mogelijk zit ten opzichte van pedalen, bedieningsmid-

delen en eventueel het sÈuur (zie tabel 7.1) . In dertien van de 24 ge-

vallen ontbraken één of meer instelmogrelijkheden verdeeld over de drie

de bedieningsstoel en
probleren daarmee

totaal
(n=24)

truckkranen
<25t >25t totaal
(n=5) (n=8) (n=13)

(ruw) terrein-
kranen totaal

(n=7)

rupskranen
<25t >25L totaal
(n=2) (n=2) (n= 4)

veel voorkooend rerkl
eigen rrerk of anders

zitting onvoldoende
Ínste lmogeIi j khealen

instelbereLk
onvoldoende

rugl,euning niet
verstelbaaï
hoofdstem
onÈbreekt

armleuningen
ontbreken
problernen net instellen
vmult de stoel
aanmerkingen op bekle-
ding of steunvlakken

veillgheidsrien
ontbreekt

11

13

13

t4

6

18

22

J

19

6

538

246

224

359

5712

011

359

n.v.t.

5

2

3

5

1

6

6

1

6

5

0

2

1

1

1

z

2

1

2

0

2

0

4

t2

23

01

13

24

01

24

n.v.È.
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soorten kranen. Tweemaal ontbrak de mogelijkheid tot horizontale ver-
stelling, negen maal de mogelijkheid tot vertÍcale verstelling en elf
maal kon men de zitting niet schuin stellen. In veertien gevallen hras

het instelbereik niet voldoende door wel-ke oorzaak dan ook; bij tien
was dat in horizontale richting en bij vier in verticale richtinq. In-
stelling kon in de meeste gevallen vanuit de stoel gebeuren.

Ook is gekeken naar de verstelbaarheid van de rugleuning en de aanwezig-

heid van hoofd- en armsteunen. In veel gevallen was verstellinq van d.e

rugleuning wel mogelijk, maar met name bij een aantal truckkranen ont-
brak deze mogelijkheid. Erg schuin naar achteren kan men de rugler:ning
in de meeste gevallen niet stellen, bijvoorbeeld voor het geval men

langdurig door het bovenraam zíL te kijken.
Bij zes typen vJaren hoofdsteunen aanwezig, maar in enkele gevallen on-

dersteunden deze het hoofd onvoldoende. Armler:ningen kwamen bij twee

typen voor. Het ontbreken van hoofdsteunen is een indicatie dat men

nauwelijks rekent met de mogelijkheid dat men soms langdurig naar bo-
ven moet kijken tijdens het hijswerk.
Verder zijn nog enkele aspecten met betrekking tot de steunvlakken en

de bekl-eding van de stoel bekeken. Bii negentien stoelen zijn hierover
een of meer aanmerkingen te maken. In ongeveer de helft van de gevallen
zijn de aanmerkingen nogal divers, zoals een te klein zitvlak of onjuis-
te ondersteuning van bovenbenen of rug. bekleding te hard, te zacht of
beschadigd. Een meerderheid van de stoelen heeft geen vochtabsorberende

bekleding.
Eén ruwterreinkraan \^ras uitgerust met een veiligheidsriem. Maar deze was

niet aan het verende deel van de stoel bevestigd, maar op de bodem.

Voor zover verder kon worden gekonstateerd hadden alle ruwterreinkranen
een afgeveerde bedieningsstoel, instelbaar naar het gewicht van de be-

stuurder.
Hoewel er ook knelpunten vraren bij de bedieningsstoelen van d.e drie be-
kende merken, \^raren gemiddeld genomen de overige stoelen ergonomisch

gezien minder goed.

ToeLíehtingen

Er zLln nauwelijks toelichtingen die specifiek zijn voor één soort kraan,
wij vatten het geheel samen. De horizontale instelling en de verstelling
van de rugleuning naar achteren hlaren vaak onvoldoende mogelijk omdaÈ öf
het instelbereik van de stoel te klein was öf d,e cabine met daarin aan-
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qebrachte kasten te kort was. In de rneeste gevallen kon men niet ver

genoeg naar achteren, in enkele gevallen niet ver genoeg naar voren

schuiven. Ook aI zou het eerste wel mogelijk zijn geweest, dan zouden

veel bedieningsmid.delen te ver weg staan.

Wat de verticale instelmogelijkheden betreft waren sornmige stoelen op

een te hoge of een te lage console gebouwd. Enkele stoelen waren zo uit
het midden van de cabine geplaatst, dat men tijdens de bedíening met

een atín tegen de zijkant stootte. Een enkel exerryIaar vertoonde op alle
instelvoorzieningen erg veel speling. Ín sonmige gevallen was op de in-
stelknop van de stoelvering de gewichtsschaal niet vanuit de stoel af-
Ieesbaar.

7.2 Gegevens verzameld bij de machinisten

Zitgelegenheid in de ríieobines
AlIe negen truckkranen en één ruwterreinkraan hadden een aparte rijca-
bine op de onde::vragen.

Over de bestuurdersstoel in deze cabines zijn twee vragen gesteld over

de rrerstelbaarheid en de schokdemping van de stoel (tabel 7.2) .

Tabel 7.2 Problemen met bestuurdersstoel in de rijcabines van kranen
met een aparte rijcabine volgens de machinisten

problemen met bestuurdersstoel
kranen met aparte rijcabine
\<25t >25i totaal
(n=6) (n=4) (n=10)

verstelbaarheid bestuurdersstoel :

- goed

schokdemping bestuurders stoe I :

- goed
- net voldoende
- onvoldoende

hinder ophraartse schokken bij rijden
op openbare weg:

- geen hinder
- enige hinder
- veel hinder

7
I
2

10

4
0
2

3

1

0

5
4
1

3

1

0

2
3
1
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Op de vraag hoe goed de bestuurdersstoef instelbaar is ten opzichte van

het stuur en de pedalen werd door a1len "goed" geantwoord.

Op de vraag hoe goed men de schokdemping van de bestuurdersstoel vindt,
werd door zever, machinisten "goed", door één "net voldoende" en door

twee machinisten van lichtere typen kranen "onvoldoende" greantwoord.

Verder is nog gevraagd hoeveel hinder men van opwaartse schokken onder-

vindt bij het rijden op de weg. Vier van de tien machinisten ondervon-

den enige hinder, één veel hinder; ook hier overwegend machinisten bij
de lichtere typen.

Toelichtingen die met betrekking tot de stoel werden gegeven hielden in
dat tegen een gebrekkige vering en demping van de onderwagen geen enkele

stoeldemping is opgevrassen. Enkelen hadden veel lof voor de kwalitatief
goede vrachtwagenstoel in de rijcabine.

ZitgeLegenheid in de hiiseabines

Er zí1n twee vragen gesteld over verstelbaarheid en schokdemping van de

bedieningsstoel; de laatste daarvan is alleen van toepassing op de ruw-

terrei-nkranen (tabel 7.3) .

Tabel 7.3 Problemen met de bedieningsstoel in hijscabines van drie
soorten kranen volgtens de machinisten

I op banden rijdt langzaam, nauvrelijks van toepassing

Bij acht van de 21 stoelen vond men de instelbaarheÍd onvoldoende, bij
zes net voldoende en bij zeven goed.

Verhoudingsgewijs komen er bij de ruwterreinkranen en rupskranen meer

aanmerkingen over de instelbaarheid van de stoel dan bij de truckkranen.

Bij de helft van de ruwterreinkranen achtte men de schokdemping onvol-

doende en dat is verhoudingsgewijs een minder goed oordeel dan dat over

de bestuurdersstoelen in de aparte rijcabines.

problemen net ale

bedieningsstoel
totaal
(n=21 )

truckkranen
<25t >25t Èotaal
(n=5) (n=4) (n = 9)

(ruw) terrein-
kranen totaal

(n=6)

rupskraen
\<25t >25t totaal
(n=4) (n=21 (n = 6)

- verstelbaarheid
bedieningsstoel:
. goed

. net voldoende

. onvoldoende

- schokdenping
bedieningsstoel:
. goed

. net voldoende

. onvoldoende

7

6

a

1

2

2

3

n

1

4

2

3

n.v.t.

1

2

3

3

0

3

1

1

2

1

1

0

2

2

2

n.v.t.1
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Ioelichtingen Dan de tnrckkrawnnachinisten

In één geval was geen enkele instelmogelijkheid aanwezig, in één geval

onvoldoende omhoog, omlaag en achterover, en in één geval onvoldoende

naar achteren. Op één der machines had men zelf de oude stoel vervangen

door een volledig instelbare stoel, op een andere had men de stoel zelf

op klossen gemonteerd om de goede afstand tot de pedalen te krijgen.

I o elíchtingen odn de vn atterz'einkraanmaehini sten

In drie gevallen had men aanmerkingen op de horj-zontale verstelbaarheid,

bij één ervan ook op de hoogteverstelling van de zittingr €n in één

exemplaar was geen schokdemping aangebracht. Verder werd toegelicht dat

voor het naar böven kijken rugleuningen verder naar achteren zouden

moeten kunnen scharnieren, en dat een hoofdsteun dan wenselijk is, ter-

wijl dit niet ten koste moet gaan van het kijken over het dashboard en

van de bedieningsmogelijkheden.

Íoeliehtíngen Ddn de mq skzwmmachini sten

Bij twee lichtere tlpen \^ras geen enkele verstelling mogelijk. Eén opner-

king betrof de wens dat de rugler:ning meer achterover zou moeten kr:nnen

staan, maar dan zou de stoel in co$binatie met de bedieningsmiddelen

geheel anderes moeten worden uitgevoerd-

Met uitzondering van het schokdempingsaspect zLjn de toelichtingen nau-

welijks specifiek voor de soort kraan-

7.3 Conclusies en aanbevgtlngen

ConeLusies : zitgeLegenheid rLi cahines

Hoewe1 er we1-nig aandacht aan de aparte rijcabines is geschonken omdat

de meeste ontworpen zijn volgens richtlijnen die bij constructeurs van

vrachtwagens worden gehanteerd, levert het aspect van onvoldoende tril-

Iing- en schokdemping bij het rijden op de weg toch hier en daar pro-

blemen op bij de machinisten. VeeI truckkraanmachinisten zitten tussen

een kwart en de helft van de werktijd op de weg. De oplossing van dit

probleem, zeker bij de truckkranen, moet níeL zozeet gezocht worden in

verbeÈeringen van de zitgelegenheid in de rijcabine, doch meer in het

toepassen van goede veren en schokdempers tussen alle assen en de onder-
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wagen (zie ook hoofdsÈuk 11) en/of door het afveren en dempen van

schokken tussen chassis en rijcabine. De veela1 lage frequenties zijn
vaak moeilijk te dempen in het frame van de bestuurdersstoel. De in-
stelbaarheid van de stoel in de diverse richtingen is in de meeste ge-

vallen voldoende.

ConcLusies : zitgeLegenheid in hij seabines

In de hijscabines zijn meer problemen met de verstelbaarheid van de

stoel dan in de aparte rijcabines, zo blijkt uit de antwoorden van de

machinisten. Een derde vond de verstelbaarheid in diverse richtingen
voor zijn postuur goed, een derde net voldoende en een derde onvoldoen-

de. Bij de observaties is dat probleem ook gebleken. Van ruim de helft
van de kranen achtten wij het stelbereik van de zitting onvoldoende.

Vooral de horizontale verstelling van het zitgedeel-te en de verstelling
van de hoek van de rugleuning zijn in veel gev4Ilen onvoldoende; dat is
niet alleen te wijten aan de stoel maar ook aan d.e krappe afmetingen van

de cabine of aan plaatsing van kasten achter de stoel. tíaar dit wel mo-

qelijk was werd in veel gevallen de afstand tot de bedieningshandels te
groot, aangezien deze op hun beurt vaak niet verstelbaar waren. Ook de

hoogteverstelling ontbrak of was onvoldoende, maar dat kwam minder vaak

voor; was deze wel aanwezig, dan stootte men soms bij een goede hoogte-

instelling met het hoofd tegen het dak.

Hoofdsteunen en armsteunen zL)n uitzonderingen in de mobiele kranen;

sommige machinisten vonden de hoofdsteun noodzaak bij langdurig naar

boven kijken. Enkele klachten over de nek hangen met dit aspect samen.

De ondersteuning, de ventilatie van de bekleding en de hardheid van de

stoelzitting zouden in veel gevallen verbeterd kr:nnen worden, evenals

de bestendigheid van de bekleding tegen slijtage.
In alle ruwterreinkranen die wij observeerden was een afgeveerde stoel
geplaatst met gewichtsinstelling. Bij de machinisten op deze machines

vond de helft de schokdemping echter onvoldoende.

Een feit blijft dat er wel minder vaak mee op de weg wordt gereden t zo-

dat het accent minder behoeft te liqgen op trillingsdemping en meer op

het dempen van incidentele schokken als in terrein wordt gtereden.

In dit tlpe kranen zou men ook veiligheidsriemen verwachten, maar dat

was slechts in één type aanwezig, helaas niet bevestigd aan het afge-

veerde deel van de stoel.
Tot slot kan nog worden opgemerkt dat de indruk is dat de stoel te veel
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als een los element in de cabine is geplaatst. Veel problemen ontstaan

door een gebrek aan samenhanq in het ontwerp tussen eisen van uitzicht,
plaats van bedieningsmiddelen, afmetingen van de cabine en comfortabele

ondersteuning van zowel lange als korte machinisten-

Am.beoeLingen

ZoweL voor het vermijden van onnodige vermoeiing als voor het bevorde-

ren v€u:t de bedieningsnauwkeurigheid, is het van belang dat de zitgele-
genheid in de cabine zo ontr^rorpen wordt, dat men gemakkelijk langdurig

naar boven kan zitten kijken, terwijt gelijkertijd een comfortabele be-

diening van de kraan, zowel met de handen als met de voeten, gewaarborgd

blijf,t. Dit kan worden gerealiseerd door achteroverkantelbare cabines

of door in de cabine de zithouding te wijzigen. Tevens dient de zitge-

legenheid in de cabine geschikt te zijn voor machinisten van groot en

klein postuur.

Cabines zijn in de breedte en in de hoogte veelal beperkt doordat de

kraanafmetingen door de verkeerswetgeving aan maxima zijn onderworpen.

In de lengterichting van de cabine zijn de vrijheidsgraden groter. De

aanbevelingen beperken zich tot de mogelijkheid om de zithouding te wij-

zLgen.

Er wordt aanbevolen om een lagere stoelopstetling te kiezen dan gebrui-

kelijk is in veel kraantypen, grondverzetmachines en vrachtwagens. De

aanbevelingen houden nauvÍ verband met die in hoofdstuk 6:"Uitzicht".

De volgende opmerkingen zijn van belang:

o Twee referentiepunten zijn van belang. Er is een zitreferentie-

punt ZP, te definiëren als het snijpunt van de twee rechte lij-

nen door het midden van de stoel waar rug en dijbenen de rugleu-

ning respectievelijk de zitting raken. De achterste punt van de

hak rustend op het ped.aat of op de vloer wordt het referentie-

punt van de hak (ne1 genoemd (zie figuur 6).
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Figuur 6. Het zitreferentiepunt ZP en het hakreferentiepunt HP

hakref erentiepunt ( HP)

De zitgelegenheid dient zo ontworpen te zijn dat
voor machinisten met een postuur dat valt tussen

een kleine (5de percentiel) en dat van een grote

machinist, r^raarvan de dimensies overeenkomen met

ISO-3411 (zie figuren 7 en 8)

deze geschikt is
het postuur van

(95ste percentiel)
die in de norm

Figuur 7. De zitgelegenheid tijdens rijbedrijf voor grote en kleine
machinisten

Eiguur 8. De zitgelegenheid tijdens hijsbedrijf
machinisten

grote en kleine

ZP\r)il=,-I



-72-

Om het uitzicht onder een hoek van 600 naar boven op comfortabele

wijze te realiseren, is het nodig het zitvlak onder een hoek van

15o achteroverhellend te ontvrerpen (zie fignrur 9). De hoek die de

rugleuning met het zitvlak maakt, dient instelbaar te zijn tussen

95o en 1100.

Figuur 9. De afmetingen van de zitgelegenheid; zijaanzicht

De instellingshandel van de rugleuning dient onder het bereik te
zitten van de hand aan de deurzijde van de cabÍne. De bediening
dient snel en zonder veel krachtsuitoefening te kr:nnen geschieden.

De rugleuning moet in alle standen kr:nnen worden geblokkeerd en

dient zelfterugstellend te zijn als men tÍjdens het verstellen de

romp naar voren buigt.
Door beperkingen in de hoogte van de cabine en de benodigd.e dem-

pings- of veringsmechanismen en verstelvoorzieningen van de stoel
dient deze noch te hoog, noch te laag ontworpen te worden.

AIs uitgangspunt is een hoek tussen onderbeen en het horizontale
vlak van 55o aan te bevelen. Dan is een hoogteverstelling gemeten

van het zitreferentiepunt zP tot een hori-zontaal vlak door het

hakreferentiepunt HP wenselijk van 2OO-270 mm en een lengtever-
stelling gemeten tussen het hakreferentiepunt HP en het zitrefe-
rentiepunt zP van 600-830 mm.

Indien de bedieningsstoel van vering of van een dempef tegen ver-
ticale schokken en trillingen is voorzien, gelden de hoogtematen

voor de bovenste uitgeveerde stand van de stoel; dit om loskomen

van de voet op het pedaal te voorkomen. De verticale slag bij ve-

ring dient de 70 rnrn niet te boven te gaan.

op de rugleuning dient een in hoogte en hoek verstelbare hoofd-
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steun aanr^rezig te zijn. De afstand tussen het contactpunt van het

hoofd met het hoofdkussen en het zitreferentiepunt ZP moet instel-
baar zijn tussen 750 en 900 nm. De hoofdsteun dient naar voren en

naar achteren zodanig verstelbaar te zijn, dat het hoofd vanuit

de normale rechte stand 30 mm ten opzichte van de romp naar voren

of 30 mm naar achteren gebogen tegen het hoofdkussen kan rusten.

De hoofdsteun dient een geringe zijdelingse verschuiving van het

hoofd mogelijk te maken (circa 50 mm).

De diepte van de zitting moet liggen tussen 400 en 430 mm, de

breedte tussen 430 en 480 mm (zie figuur 10). De lengte van de

rugleuning moet liggen tussen 650 en 700 mm in verband met een

goede afsteuninS bij achterovergestelde positie. De breedte van

de rugleuning moet liggen tussen 400 en 42O mm.

Figuur 10. De afmetingen van de zitgelegenheid; bovenaanzicht

raster 500x 500

o
§J
-t

Ioo.+

De stoel moet een goed ontworpen zitting hebben met een trillings-
dempend, tamelijk stevig kussen met een warmte-isolerende, slijt-
vaste en ventilerende bekleding. De rugleuning en het zitkussen

moeten een goede anatomische vormgeving hebben met voldoende ster:n

onder in de rug.

Indien vanuit de cabine wordt gereden dient de stoel voldoende

zijdelingse steun te bieden tegen hevige schommelingen of stoten

tijdens het rijden. Verder moet dan een goede vering en schokdem-

ping van de stoel zijn aangebracht die is in te stellen voor het

gewicht van de machinist (500-1100N). Verder is een veiligheids-
riem, bevestigd aan de bovenbouw van de stoel, aan te bevelen.
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Alle verstelnogeliJkheden van de stoel moeten genakkeliJk instel-
baar zLJn, zonder hulp van gereedschaPpen en zlttend vanuit de

stoeI.
De bedieningsniddelen voor het kraanbedrijf dlenen qp de boven-

bouw van de stoel te ziJn aangebracht zodat deze Det de stoel nee

versteld worden. Het bedientngsniddel aan de deurziJde ret, in-
dien noodzakelijk, weggeklapt kunnen worden Ín verband ret de toe-
gankelijkheld.
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DE AFMETINGEN VAN DE CABINE(S)

8.1 Gegevens verzameld bij de importeurs

De gegevensverzameling met betrekking tot de afmetingen van de cabine

heeft zich wat het checklistgedeelte van het onderzoek betreft toege-
spitst op de hijscabine. De rijcabine is op dit pr:nt niet systematisch
onderzocht, maar de onderzoekers hebben desondanks we1 een indruk kun-
nen krijgen. Gesteld kan worden dat de rijcabines in twee qroepen kun-
nen worden gedeeld, afhankelijk van de fabrikant van de onderwagen

\^/aarop de rijcabine is gemonteerd. Betreft het een truckfabrikant, dan

bestaan er in het algemeen weinig problemen met de afmetingen, omdat

de fabrikant dezelfde maatvoeringen en verdere specificaties (zie bij-
voorbeeld zitgelegenheid, uitzicht etc.) hanteert die bij d.e bouw van

vrachtwagens gebruikelijk zLln. Een acceptabele ergonomische stand.aard

wordt hier in de regel wel gehaald. Betreft het echter een kraanfabri-
kant die de onderwagen heeft geconstrueerd, dan is dit niet het geval.
Vaak is er dan sprake van een te smalle rijcabine, waar men gemakkelijk

de ellebogen en de knieën stoot. Ook op andere punten laten deze door

kraanfabrikanten geconstrueerde rijcabines trouwens te r^rensen over (zLe

bijvoorbeeld ook de hoofdstukken 6, 7 en 9).
De gegevensverzameling met betrekkinq tot de hijscabines is op een meer

systematische wijze uitgevoerd. Gezeten in de bedieningsstoel, die zo

goed mogelijk was afgesteld op het goed bereiken van pedalen en eventu-
eel het stuur, is geschat of men voldoende bewegingsruimte heeft voor
armen, benen en hoofd bij het bedienen van de kraan. Verder is erop ge-

let of er gelegenheid was om de voeten in een natuurlijke stand te 1a-

ten rusten als men de pedalen niet bedient. Bovendien is nog gekeken of
men zich makkelijk kon stoten of bezeren aan objecten respekti-evelijk
aarr scherpe delen in de hijscabine (zie tabel 8.1).
In tien van de 24 cabines vras de bewegingsruimte j-n alle richtingen goed.

In de overige veertien cabines waren een of meer.problemen in hoofdzaak

met betrekking tot de ruimte voor benen en armen. Bij de truckkranen wa-

ren nogal \^rat aanmerkingen te maken op zowel arm- als beenruimte, bij
de ruwterreinkranen verhoudingsgewijs veel aanmerkingen op de beenruim-

te en in de rupskranen vras de bewegingsruimte op een uitzondering na

wel in orde.



Tabel 8.1 Problemen rnet de
kranen; gegevens

hijscabines vErn drie soorten
de importeurs
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ruimte i-n de
verzameld bij

totaal
(n=241

truckk!anen
<25t >25t totaal
(n=5) 1n=8) (n=13)

(ruw) terrein-
kranen totaal

(n=7)

rupskranen
<25t >25t totaal
(n=2) (n=2) (n= 4)

beweglngsruimte is:

- voldoende

- onvoldoende ret
betrekking tot:
. arloen

. hoofd

. benen

geen goede ruststand
voeten

kans op stoten aan
objekten

kans op bezeren
aan scherpe delen

10

10

3

9

74

11

5

257
101
314

347

347

202

3

2

2

4

3

3

3

011
000
011

224

011

000

In veertien gevallen vras onvoldoende voorzien dat de voeten in een na-

tuurlijke stand met enigszins gestrekte benen tussen of naast de peda-

len kunnen rusten. Verhoudingsgewijs kwam dat het meest bij rupskranen

voor.

De kans dat men zich gemakketijk aan objecten stoot als men de kraan

zou bedienen hras bij de helft van de truck- en ruwterreinkranen aan-

wezLg. Bij de rupskranen hras dat op een uitzondering na niet het geval.

Scherpe delen waaraan men zich kan bezeren k\ilamen minder vaak voor

(vijf typen truck- en ruwterreinkranen).

ToeLiehting bíi de trttckk?anen

Gebrek aan ruimte voor de benen werd vooral veroorzaakt doordat de ca-

bine aan de voorzijde niet lang genoeg was, en gebrek aan ruimte voor

de armen enerzijds doordat de cabine aan de sma1le kant was, anderzijds

doordat op ellebooghoogte consoles tegen de zijkant waren geplaatst, en

een enkele maal door de asymetrische opstelling van de stoel. Er ont-

braken nogal eens oplopende vlakken of stangen op de vloer tussen of

opzL) van de pedalen om de voeten op te kr:nnen laten rusten. Scherpe

delen waaraan men knieën en armen kon bezeren l^raren een deurkruk en en-

kele uitstekende bouten. In één geval was de afstand tussen stoelzitting

en dak zo klein dat een lange bestuurder gemakkelijk het hoofd kon stoÈen.

Toeliehting bii de ru,ttetryeinkrqten

Naast een enkel geval van een te korte cabine werd de been- en voet-
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ruimte vooral beperkt door het grote aantal bedieningsmiddelen dat voor

de machinist stond opgesteld (hande1s, pedalen en stuurkolom).

C,ebrek aan armruimte was het gevolg van een stoel die te ver uit het

midden stond. Constructiedelen r^raaraan men zich kon bezeren r^raren scher-

1:e randen aan deurkruk en stuurkolom, en men kon zich stoten aan handels,

aan een binnen in de cabine geplaatste handgreep voor de toegang, en aan

een verstevigingsbalk van de cabinewand. In één geval was de afstand

tussen stoelzitting en dak zo klein dat een lange bestuurder genakkelÍjk

het hoofd kan stoten, zeker als men, zittend op de geveerde stoel, in
ruw terrein rijdt.

IoeLichting bij d.e rupskranen

Het betreft hier vooral het ontbreken van voorzieningen als schuin vlak

of stang om de voeten op te kunnen laten rusten.

8.2 Gegevens verzameld bij de machinisten

Ruímte in de r"ijcabines

Door middel van twee vragen over de grootte van de rijcabine en over

eventueel daarin opgelopen letsel door scherpe delen is enige aandacht

geschonken aan de rijcabines. Voor de tien kranen met een aparte rij-
cabine ziln deze vragen van toepassing (zie tabel 8.2).

Tabe1 8.2 Problemen met de ruimte in de rijcabine van kranen met een
aparte rijcabine volgens de machinisten

problemen met ruimte in de rijcabine
kranen met aparte rijcabine
<25t >25t- totaal
(n=6) (n=4) (n=10)

rijcabine is:
- groot genoeg

- niet groot genoeg maar:
. te smal
. te laag
. te hoog

weleens bezeerd aan
delen van de cabine

1

I
0

1

0
0
0

0

L

L

0

T
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De meeste machinisten vonden de cabines groot genoeg. Van slechts één

cabine ('smal tlpe') werd de breedte onvoldoende gevonden. Eénmaal vond,

men de cabine te kort; het betreft hier een rbreed tlper cabine van een

truckfabrikant.

Ruímte in de hijscabines
De vraag hoe goed men de bewegingsruimte voor benen, arirnen en hoofd,

vindt, beantwoordden negen van de 21 machinisten met rgoed' en drie met

'voldoende' (zie tabel 8.3).

Tabel 8.3 Problemen met ruimte in de hijscabines van drie soorten kra-
nen volgens de machinisten

totaal
(n=2 1 )

truckkranen
<25t >25t totaal
(n=5) (n=4) (n = 9)

(nnr) terrein-
kranen totaal

(n=6)

rupskranen
§25t >25t. toÈaal
(n=4) (n=2) (n = 6)

bevregingsÍuimte;

- goed

- net voldoende

- onvoldoende:

. benen

. aroen

. hoofd

weleens bezeerd aa
delen van de cabine

9

3

9

3

1

6

3

0

1

1

1

n

4

I
1

1

L

I
0

2

011
011
000

011

In de meeste rupskranen vond men de ruimte goed of net voldoende; bij
de ruwterreinkranen was het oordeel verhoudingsgewijs vaak onvoldoende.

Voor zover onvoldoende waren er in alle gevallen problemen met de ruim-
te voor de benen en in enkele gevallen ook met de ruimte voor annen en

hoofd.

Zes machinisten, r^raarvan er vijf met truck- of ruwterreinkranen werkten,

hadden zich weleens bezeerd aan scherpe of uitstekende delen in de hijs-
cabine.

Het oordeel over de ruimte in de hijsca-bines is ongunstiger dan dat over

de aparte rijcabines.

Toelíchtingen Dan de truekkvaarunq,ehinísten

De toelichtingen hadden betrekking op het niet kunnen strekken vÉrn de

benen bij gesloten cabinedeur. Sonmigen zetten de deur open om tenminste

één been te kunnen strekken. Bij één kraan werkte men met het dakraam

open omdat er onvoldoende ruimte boven het hoofd was.
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In aIIe gevallen dat men zj-ch, bezeerde had dit te maken met de bedie-

ning van de schuifdeur: in twee gevallen bezeerde men zich daarbij ook

nog aan scherpe randen van een bedienings- en een instn:mentenconsole.

ToeLichtingen uqn de r.upskraanrnachinísten

De enige opmerking die is gemaakt, heeft betrekking op de afmetingen

van de cabine; deze werd te kort en te smal genoemd.

8.3 Conclusies en aanbevelingen

Conclusíes

Uit gegevens van de machinisten blijkt dat de bewegingsruimte in de

meeste rijcabines wel in orde is, uitgezonderd een enkel smal tlpe ca-

bine. Voldoende ruimte is er ook bij de meeste hijscabines van rupskra-

nen, maar bij de meeste ruwterreinkranen is de ruimte vaak te krap en

ook bij ongeveer de helft van de truckkranen is dat het geval. Soms is
deze ruimte maar net voldoende. Een dergetijk patroon is ook gevonden

bij de hijscabines op kranen die bij d.e importeurs zijn bekeken, ziJ
het dat er wat meer aanmerkingen op de cabines van de truckkranen zijn
gemaakt.

Bij de machinisten lag het accent vooral op gebrek aan been- en arm-

ruimte. Enkele malen was de cabine te laag zodat men het hoofd stootte.
De vrije ruimte voor de armbewegingen werd beperkt door of een te smal-

Ie cabine, door aan de zijkant geplaatste consoles of handsteunen, of
door een asymmetrische stoelopstelling. Hierdoor werd het stoten aan

objecten vooral- veroorzaakt.

De voet- en beenruimte werd beperkt door de te kleine afstand tussen

stoelen en voorfront van de cabine of tussen stoel en bedieningsmidde-

len voor de machinist (dit kwam vooral voor bij ruwterreÍnkranen). In
iets meer dan de helft van de kranen $ras er geen mogelijkheid de voeten

op een comfortabele manier te laten rusten of om eens de benen te strek-
ken; dat kwam ook bij de rupskranen voor. Scherpe ronden van consoles

of stuurkolom en deursluj-tingen \^raren onderdelen waaraan men zich ge-

makkelijk kon bezeren; dat kwam echter zelden voor bij de rupskranen.

Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat ruimtegebrek niet alleen te wij-
ten is aan te krappe afmetingen van de cabine maar ook aan de wí)ze

v/aarop de cabine is ingericht. De afmetingen in de hoogte en in de breed-
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té worden beperkt door de maximale afmetingen véu:I de kraan. Het moet mo-

gelijk zLln zeker de vrijheidsgraden in de lengterichting beter te be-

nutten in het ontwerP.

AutbeueLingen

De basis-afmetingen voor de vrije ruimte die de machinist in de cabine

moet hebben, zLln gebaseerd op de norm ISO 34ll - L975 (E); het betreft

hier de minimaal vereiste vrije ruimte voor een machinist op grondver-

zetmachines.

o De vrije breedte van de cabine moet binnenwerks minimaal 920 mm

bedragen op de plaats waar beide handen de kruisgeschakelde han-

dels bedienen (zijdelingse uitstag moet mogelijk zijn) alsook op

de plaats van de ellebogen als men de handen aan het stuurwiel

heeft (zie hoofdstuk 7, figuur 10).

o De hoogte moet zodanig zijn dat een grote machinist met helm op

in de hoogste stand van de stoel nog een vrije ruimte boven het

hoofd heeft. De hoogte moet minimaal 1070 mm bedragen boven het

ziÈreferentiepunt (ZP); voor ruwterreinkranen moet dit in maxi-

maal uitgeveerde stand. van de stoel 1170 ron zijn (zie hoofdstuk 7,

figuren 7 en B).

o De voorzijde van de cabinewand moet zover verwijderd zí1n dat een

lange machinisÈ zijn benen kan strekken; de afstand van de voor-

zijde van de cabine ter hoogte van het punt HP dient tot dit punt

minimaal 330 mm te bedragen; de afstand van de achten^Iand tot het

zitreferentiepunt (zP) dient minimaal 550 rnm te bedragen, zodat

de stoel in de meest achteruitgeschoven positie nog achterover

kan kantelen als de rugler.:ning en de hoofdsteun maximaal naar

achteren zijn gesteld (zie hoofdstuk 7, figuur 9).

o Het verdient voorkeur enige bergruimte voor de machinist achter

de stoel te ontweryen voor gereedschappen, brandblusser, EHBO-

koffer en voor het hangen van kleding.

o Er dient tevens een afsluitbare berging te zijn voor documenten,

instructieboeken, kraanboek, persoonlijke bezittingen, en derge-

lijke.
o Naast of tussen de pedalen moeten vanaf de cabinevloer naar voren

vastlopende slipvaste vlakken worden aangebracht onder een hoek

van 15o met het horizontale vlak zodanig dat de voeten daarop op

een comfortabele wí1ze kunnen rusten.
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De afwerking van de cabine dient zo te zijn dat men zich niet ge-

makkelijk kan stoten aan stuur, panelen, handsteunen en dergelij-
ke. Ook scherpe uitstekende delen zoals van deursluitingen moeten

worden vermeden.
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9. DE BEDIENINGSORGANEN

Dit hoofdstuk is in drie deelhoofdstukken opgesplitst. Eerst worden de

bedieningsorganen besproken die in de hijscabines gebruikt worden bij
het rijden met de kraan (paragraaf 9.1). Vervolgens worden de bedienings-

organen ten behoeve van het afsternpelen van de onderwagen besproken

(paragraaf 9.2), vlaarna het laatste deelhoofdstuk (paragraaf 9.3) in
zal gaan op de bedieningsorgtanen die gebruikt worden tijdens het hijs-

bedrij f.

9.L De bedieningsmiddelen in de hijscabines voor het rijden
met de kraan

De uitsluitend voor het rijden ingerichte cabines, zoaLs die bij alle

truckkranen en bij twee typen ruwterreinkranen met twee cabines voor-

komen, zijn niet op de bedieningsaspecten met betrekking tot het rijden

bekeken.

VgeI zijn de betreffende hijscabines bij de importeurs op enkele van die

aspecten bekeken. Er is gelet op instelbaarheid, plaatsing, krachtuit-
oefening, onlogische bewegingsrichting van bedieningsorlJanen, en op

conclicten die kunnen ontstaan met andere bedieningsorganen. Enkele

toelichtingen van machinisten zijn eveneens vermeld.

e - | . t 9eg:vgl:-vgrzesglq-!ii-9e-ise95!9!rg

AlIe cabines zijn aan de linkerzijde van de kranen op de bovenwagen ge-

bouwd. In zeven ruwterreinkranen en twee vakwerkgiekkranen op banden is

een stuur aanwezig; in de ruwterreinkranen is ook nog een bedienings-

middel om de achte::vrielen mee te kunnen laten draaien, meestal in de

Vorrn Van keuzesChakelaarS voor tnormalet, thondent- of tkrabr-beSturing.

Verder zijn er a1s veel gebruikte bedieningsorganen in dit tlpe kranen

aanwezig: gas- en rempedaal en/of handgas, versnellingshandel(s), claxon

en richtingaanwijzer.
Er zijn ook bedieningsmiddelen voor het rijden die minder frequent zul-

len worden gebruikt, zoals handrem, hoge en lage giering, verlichtings-

en ruitewisserschakelaars.
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De plaatsing van de belangrijkste bedieningsmiddelen is standaard.

Stuurwiel, gas- en rempedaal, handgas en versnellingrshandels staan in
bijna alle gevallen op een plaats die gebrui-kelÍjk is in automobielen.

Bedieningsmiddelen voor achterwielbesturing, richtÍngaanwijzer en der-
gelijke zijn echter op diverse plekken in de cabine geplaatst. Er zijn
echter toch knelpunten met bedieningsorganen (zie tabel 9.1) zoals on-

juiste plaatsing of te grote krachten.

Tabel 9.1 Problemen met bedieningsmiddelen voor het rijden in hijsca-
bines van ruhrterreinkranen en twee opbouwgiekkranen op ban-
den

De bedieningsorganen zijn in het algemeen niet instelbaar. In één kraan

was een scharnierende stuurkolom aanwezig die men naar behoefte voor-

waarts of achterwaarts kan instellen. In drie kranen met vaste stuurko-

Iom was het probleem dat men nogal dicht met de buik op het stuur zit
als men de stoel greschikt wil opstellen om de pedalen goed te kr:nnen

bedienen, maar ook als men de stoel goed wil positioneren voor de be-

di eningshandels.

In twee gevallen stootte men gemakkelijk de knie tegen de stuurkolom

aIs gevolg van pedalen die te dicht tegen de kolom l^Iaren geplaatst.

Ook de toegankelijkheid van de zitplaats is lastiger als het stuurwiel
te dicht op de zitting staat, dat is afhankelijk van de grootte van het

stuurwiel en de hoek van de stuurkolom.

In één type stond het vaste stuur te ver naar voren, hetgeen niet zo'n

bezwaar is als men maar zelden rijdt. Tweemaal was het probleem dat de

versnellingshandel of te laag stond of te ver naar voïen in een dash-

board was ondergebracht, hetgeen een bezwaar is bij rijden op de weg.

Ook in three gevallen kwamen gaspedalen voor die te zwaar werkten en/of

in een onnatuurlijke stand stonden voor de voeten; het gaspedaal wordt

vaak gebruikt.
Verder kwam het voor dat claxon of richtingaanwijzer niet onder hand-

( ruw) terreinkranen totaal
(n=9)

problemen met handels of stuur

problemen met pedalen
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bereik hraren geplaatst. In één ruwterreinkraan neemt nen het stuurwiel

uit de rijcabine mee naar de hijscabine, een en ander voor de veilig-
heid, zo werd toegelicht.

Rupskranen ( drte typen)

Met de kranen wordt langzaam gereden en uitsluitend op de bouwplaats.

De besturing van de rupsen vindt plaats met handels, in één tlpe kraan

stonden deze naast de machinist. In de andere twee kranen stonden de

handels voor de machinisti deze zouden iets meer onder handbereik moe-

ten staan. In één kraan hlas een koppelingspedaal aanwezig, dat nogal

veel inspanning van het linkerbeen vergde; het betrof een kraan met me-

chanische bediening. Het motortoerental was behalve met handgas in één

geval regelbaar met een draaiknop op de zwenkhandel. In het andere ge-

val waren een gaspedaal voor de linker- en voor de rechtervoet aanwezig,

hetgeen afwisseling in inspanning van de benen mogelijk maakt.

In geen van de kranen uraren de bedieningsmiddelen instelbaar voor de

machinist.

e -t -2 9999y919-Y9rz-*9!g-!u. de machinisten

Bij een vraag over ongevallen met de kraan die in hoofdstuk 13 is be-

handeld hadden twee ongevallen beÈrekking op het rijden met de kraan in
het terrein met de giek in geheven stand. Beide ongevallen hadden te

maken met gebrek aan uitzicht schuin rechts naar achtereni het rechter

achÈerwiel raakte in een kuil. Twee toelichtingen gingen over de bestu-

ring. Er was er een over het terugstellen van de achtelrr,rielen in rechte

stand; de terugstelling zou automaÈisch moeten zLln of de stand van de

achterwielen zou in de cabine waarneembaar moeten zijn. Bij één kraan

had de besturing geweigerd waardoor een aanrijding was ontstaan. Even-

tueel overige toelichtingen zijn verwerkt bij de hoofdstukken bedienings-

middelen en informatÍepresentatie.

9.1.3 Conclusies en aanbevelingen

Conellgies
In rupskranen komen meestal twee handels voor om de rupsen te bedienen;
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in ruwterreinkranen en de vakwerkgiekkranen op banden is een stuurwiel

aanwezig, daarnaast nog versnellingshandels, gas- en rempedaal en scha-

kelaars voor het type besturing.
Problemen met het stuur waren stuurwiel
benen, knieën stoten tegen constructies
enkele aanmerkingen op het functioneren

ruwterreinkranen. Zo was er een ongeval

te dicht op de buik of op de

van de stuurkolom en er waren

van de bijzondere besturing bij
door het weigeren van het stuur

en een klacht over het niet kunnen vraarnemen van de rechte stand van de

achterwielen.
Verder kwamen enkele malen voor: pedalen die te zwaar werkten of niet
de goede helling hadden, waardoor extra vermoeiing van de voeten kan

optreden, en het buiten handbereik staan van versnellingshandels of van

claxon of richtingaanwijzer.

Aanbeueldngen

Naast de eisen voor bedieningsapparatuur zoals die in ontwerp-NEN 2027

in verband met de veiligheid zijn geformuleerd, zijn de volgende richt-
lijnen van belang. Deze gelden alleen voor rupskranen en ruwterreinkra-

nen en andere kranen op banden \daar de bedieningsmiddelen voor het rij-
den zich in de kraancabine bevinden. De rangschikking van deze bedie-

ningsorganen dient in samenwerking met die voor het stempelen en voor

het kraanbedrijf gezien te worden.

o De stuurkolom dient naar de bestuurder toe een scherpe hoek tus-
sen 35o en 4Oo met een horizontaal vlak te maken. De knieën van

de tgrootste machinist' moeten in de rechte stand van de stoel
gemakkelijk onder de stuurkolom door kunnen in verband met de toe-
grankelijkheid van de zitplaats.

o De diameter van het stuurwiel mag niet groter zijn dan 350 mm en

niet kleiner dan 300 mm.

o De keuzehefboom voor de stuurversnelling moet aan de rechterzijde
van de stuurkolom bevestigd zijn onder bereik van de rechterhand;

de neutrale stand moet horizontaal zí1n.
o Bij 90o gezwenkte standen van de bovenwagen ten opzichte van de

lengterichting van de onderwagen moet met een indicator zijn aan-

gegeven dat de werking van de keuzehefboom is veranderd ten opzich-

te van de bewegingsrichting, of dient de bedieningsrichting auto-

matisch om te keren. De stuurrichting dient bij deze gezwenkte

stand eveneens van bedieningsrichting om te keren.
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Gas- en rempedaal moeten rechts van de stuurkolon zijn opgesteld.

Het gaspedaal dient uitsluitend met een voetbeweging, waarbij de

hak wordt gesteund door een opstaande rand op het graspedaal, licht
en binnen de comfortabele hoeken van het enkelgewricht bediend te
kunnen worden. De hoek tussen wreef en scheenbeen moet niet klei-
ner kunnen worden dan 90o en niet groter dan 1100.

De koppeling dient automatisch te werken; de bedieningskracht van

de pedalen dient minimaal 30 en maximaal 50N te bedragen.

Het bedieningsmiddel voor de rupsen kan uitgevoerd worden a1s een

enkelvoudige korte handel met kruisschakeling, waarvan de bewe-

gringsrichtingen overeenstemmen met de beweging van de onderwagen

(zie figuur 11). De handel kan gemonteerd zijn op een kleine con-

sole op een slanke kolom waarvoor dezelfde eisen gelden a1s voor

de stuurkolom (zie voor kruisgeschakelde handels paragraaf 9.3).

9.2 De bedieningsmiddelen voor het stempelen van de kraan

Dit onderwerp heeft geen betrekkÍng op rupskranen maar we1 op alle
kraantypen die op banden staan. De twee vakwerkgiekkranen op banden zijn
voor dit doel geteld bij de ruwterreinkranen. Voordat met hijsen wordt

begonnen, wordt de kraan meestal met hydraulische stempels op de grond

gefixeerd aI of niet op tevoren neergelegde sÈempelplaten. Soms werkt

men vanuit een opstelling op banden.

e - 2 - r 99s9v9t: -ygr-z-3§l 
g -!i i-9: -iepgrlgyri

Er is gelet op geschiktheid van de plaats van de bedieningsmiddelen en

van de waterpas, en ook op de onafhankelijkheid waarmee de verschillen-
de stempeldelen kunnen bewegen; verder nog of er problemen te ve:rrach-

ten zijn in de taakuitvoering of met betrekking tot het veilig werken

of het comfort van de machinist.
Bij twee derde van de kranen met stempels waren aIIe beweqingen van de

vier stempels horizontaal en verticaal onafhankelijk te bedienen, in
één geval door middel van vier joysticks, in de andere gevallen door

acht onafhankelijke bedieningsorganen. Bij de rest van de kranen, lich-
tere truckkranen en ruwterreinkranen, zíjn of de vier horizontale uit-
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schuifbewegingen gekoppeld, of de horizontale en verticale beweging van

telkens één stempel. In een enkel geval waren de vier verticale bewe-

gingen gekoppeld zonder dat automatische horizontaalstelling mogelijk
was.

Bij een derde van de kranen waren diverse problemen met de bediening;

bij iets minder kranen met het aflezen van de waterpas (tabel 9.2) .

Tabel 9.2 De stempelbediening en eventuele problemen daarmee bij twee
soorten kranen op banden, gegevens verzameld bij de importeurs

toÈaa1

(n=2 1)

truckkranen

<25t >25L totaa]
(n=5 ) (n=8 ) (n= 13 )

(ruw) terrei-n-
kranen e.a.

totaal
(n=B)

aIIe bewegingen
onafhankelijk te
bedienen

bediening van
gekoppelde
bewegingen

t4

7

10

problemen met de
stempelbediening

problemen met de
waterpas

7

5

2

I

2 4

21

3

3

Toelichting bíj de truckkranen

Bij de meeste truckkranen is de bedieninq buiten aan de onderwagen be-

vestigd, maar niet in alle gevallen aan tl^ree zijden. Het controleren vëu:r

de stempels tijdens de bediening i-s daardoor maar aan één zijde mogelijk.
In twee situaties werd men bij de bedÍening blootgesteld aan de uitlaat-
gassen. In bijna aIIe geval-len was een waterpas aanwezig bí1 de bedie-
ningsorganen aan de buitenzLlde, bij de zwaardere typen was er soms een

extra waterpas in de hijscabine ter controle van de opstelling tijdens
het hijsen. De plaats van waterpassen van het bolvorrnige type met lucht-
bel, die redelijk verticaal moeten worden afgelezen, ïras in twee geval-

len slecht gekozen omdat men met het hoofd moeitijk recht boven de water-
pas kon komen. In één geval doordat men met de handen aan de bedienings-
middelen was gebonden, in een ander geval doordat er onvoldoende ruimte
voor het hoofd boven de waterpas hras. De overige waterpassen stonden di-
rect naast de stoel van de machinist en met enig buigen v/aren deze we1
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af te lezen. In één type kraan stond het instrument op de cabinevloer

tussen de pedalen verlicht door het voorraam; door de grote verticale
afstand tot de ogen lvas dit instnxtrent redelijk haaks af te Iezen.

Toelichting bij de ruuterreinkrqnen

De bedieningsorganen voor het stempelen zijn in alle gevallen in de

hijscabine aanwezig, in één kraan ook aan de buitenzijde op de onder-

wagen. Tweemaal stonden de bed:ieningsorganen nogal ver weg, eenmaal te
ver naar voren en eenmaal op de vloer van de cabine. Eenmaal correspon-

deerde de plaatsing van de handels, di-e ook erg zwaan- te bedienen waren,

niet met de stempelposities, hetgeen verwarring in de hand kan werken.

Problemen met de waÈerpas h/aren: het ontbreken ervan, plaatsing op de

onderwagen terwijl er ook bediening in de bovenwagen zaLt en belemme-

ring van het zicht erop door de lichaamshouding die nodig was tijdens
de beoiening.

9.2.2 Gegevens verzameld bij de machinisten

Er Íraren vragen over de meest gebruikelijke frequentie van wisselen van

opstelling op de bouvrplaats, over de plaats van de bedieningsmiddelen

en over eventuele moeilijkheden bij de bediening.

De meeste machinisten wisselden meer keren per dag van opstelling; een

kleine groep, hoofdzakelijk ruwterrein- en rupskraanmachinisten, meer

keren per uur. Slechts twee kranen wisselden minder vaak van opstelling
(zie tabef 9.3).

De plaats van de bedieningsmiddelen was bij de helft van aIIe kranen

binnen in de hijscabine, met name bij de ruwterreinkranen meestal bin-
nen; bediening zowel binnen a1s buiten komt ook alleen in deze groep

voor. Bij de truckkranen werd meestal van buitenaf gesteupeld, maar bij
enkele alleen van binnenuit de cabine.
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Tabel 9.3 Frequentie van wisselen van opstelling op de bouwplaats en
plaats van de bedieningsmiddelen voor het stempelen bij drie
soorten krarten; gegevens van de machinisten

Slechts enkele machinisten hadden noeilijkheden met de bediening van

de stempels (zie tabel 9.4).

Tabet 9.4 Moeilijkheden bij de bediening van stempels; gegevens van de
machinisten

Er zijn echter ook toelichtingen gekomen die niet uitsluitend over de

bediening gaan.

roeLíchtingen'DarL de maehinisten oan truekkrwten

Bij één truckkraan ontbrak onafhankelijke bediening van de stempelpoten

en bovendien was geen automatische horizontaalstelling aanwezigt; hori-
zontaalstelling moest met blokken hout geschieden. Om gesjouw met zware

stempelplaten te voorkomen werkte één machinist met baddinghout dat in
verbarrd werd gestapeld. Een andere machinist van een zware kraan had

problemen met de zwaarte van de platen. Beide machinisten waren ouder

dan 40 jaar.

onde rwe rtr>
totaal
(n=2 1)

truckkranen
\<25t >25t' totaal
(n=5) (n=4) (n = 9)

(ruw) terrein-
kranen totaal

(n=6)

rupskranen
<25t >25l- totaal
(n=2) (n=2) (n = 4)

frekwentie van wisselen
van opstelling op bouw-
plaats:

- meer keer per uur

- meer kee! per dag

- minder

7

72

2

1

4

0

0

3

1

1

7

1

3

5

0

1

U

1

2

0

0

3

0

L

plaats bedieningsmiddelen r

- in cabine

- buiten cabine

- bei.de

7

7

2

2

2

0

0

4

0

2

6

0

5

1

2

n.v.t.

moeilijkheden bij de
bediening van de
stempels

totaal
(n=17)

truckkranen
<25t >25t' totaal
(n=5) (n=4) (n = 9)

(ruw) terrein-
kranen e.a. totaal

(n=8)

zelden

soms

vaak

t4

1

2

4

0

t

4

0

0

I

0

I

6

1

1



-90-

IoeLichtingen utrL de machinisten in rw,tterreinkrqnen

Ook hier een geval van gekoppelde bediening van de stempelpoten l^raar-

door horizontaal stellen moeilijk verliep. Diverse machinisten gebruik-

ten een spiegel, die men soms zelf had gemonteerd, om de opstelling van

de rechter achterpoot te kr:nnen controleren; sommigen zwenkten een

proefrondje om te controleren. In één machine was tweehandige bediening

vereist, hetgeen als hinderlijk werd ervaren. Een zelf-terugstellende
bedieningsknop die moet worden vastgehouden, bekrachtigde namelijk het

hydraulische systeem in de onderwagen. Verder was er een machine vraar-

van de poten niet haaks naar de grond konden worden uitgeschoven. Na

het opdrukken staan dan horizontale krachten op de voetplaten en bij
het belast-zwenken verschuift de kraan enigszins.

9.2.3 Conclusies en aanbevelingen

Conelusies

De machinisten hadden weinig problenren met de bediening van de stempels,

met uitzondering van enkele aanmerkingen, maar die gingen over het firnc-

tioneren van het stempelsysteem, zoals het ontbreken van automatische

horizontaalstelling bij gekoppelde stempelbewegingen en het niet lood-

recht naar beneden schuiven van de poten, waardoor de opgesÈelde kraan

bij belast-zwenken enigszins verschoof. Daarnaast hadden enkele oudere

machinisten moeite met de zwaxe stempelplaten.

Bij observatie van truckkranen werd geconstateerd dat de bediening aan

de buitenzijde op de ondenrragen niet altijd aan twee zijden mogelijk

was, waardoor nen moet omlopen voor de controle van de stempeling. Ver-

der waren er enkele situaties dat men in de uitlaatgassen stond. De wa-

terpas in de cabine ter controle van de opstelling ontbrak in veel ge-

vallen. In de ruwterreinkranen stonden de bedieningsorganen weleens Èe

ver of kon de aanwezige waterpas niet goed haaks worden afgelezen.

Autbeuelingen

o Bij kranen waar het stempelen vanuit de meedraaiende cabine plaats-
vindt, dient bij de bedieningsmiddelen een numner of kleurcodering

te staan welke correspondeert met een nuruner of kleurcodering op

de betreffende stempelpoot. Dit dient vanuit de cabine goed zicht-
baar te zijn in verband met het veranderen van de overeensternming
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tussen plaats en eventueel bewegingsrichting van de bedienings-

middelen enerzijds en de stempelbeweging anderzijds, indien de

bovenwagen wordt gedraaid.

De bedieningsmiddelen voor het stempelen en voor het blokkeren

van de assen dienen logisch bij elkaar in een paneel te worden

ondergebracht te zanen rnet de eventuele sigrnaleringslampjes en

slmbo1en. Het paneel dient binnen handbereik te zijn. Een goede

keuze is het rrrcebewegend paneel no. 4 rechts naast de stoel van

de machinist (zie figuren !2 en 13 in hoofdstuk 10).

In iedere cabine dient een waterpas aanhrezig te zijn die aflees-
baar is in horizontate kijkrichting (zie hoofdstuk 10).

9.3 De bedieningsmiddelen voor het hijsbedrijf

Er zí1n bedieningshandels en pedalen om de kraanbewegingen in gang te

zetten, te versnellen, te stoppen of te blokkeren.

Bij de importeurs is gekeken naar soorten, aantallen, plaatsing, be-

dieningsgemak, krachtsuitoefening en eventuele verdere problemen met

de werking ervan.

Aan de machinisten zijn een aantal vragen gesteld met betrekking tot
het goed en comfortabel fr:nctioneren van de bedieningsmiddelen die men

frequent gebruikt.

e . 3 . 1 ggggvgl=- 
-ygrzegg lq-!r:- -9e -rgegrlgsr:

Voor de bediening van de kraanbewegingen wordt een aantal handels en/of
pedalen intensief door de machinist gebruikt. De bewegingen die worden

bestuurd zLln; hijsen of vieren, oP- of aftoppen van de giek, zwenken

en telescoperen van een uitschuifbare giek; daarnaast wordt het toeren-

tal van de dieselmotor bediend. Meestal zijn de vertragingen van de be-

wegingen automatisch gekoppeld aan de versnellingshandels, soms echter

worden deze door een afzonderlijke rem bediend (vrije val-pedaal, zwenk-

rem-pedaal). In een aantal kranen waren twee hijslieren aanwezig die of
door twee afzonderlijke bedieningsorganen worden bestuurd of door één

orgaan in combinatie met een schakelaar waarmee een lier wordt gekozen.

Naast de frequent bediende organen die van het zelfterugstellende type
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zí)n, komen er bedieningsorganen voor die minder vaak gebruikt worden,

zoals handrem, blokkeerhandels, handgas en keuzehandels voor de lieren
of voor het type rem (automatisch op de motor of met de voet). op de

bedieningsorganen die men frequent bedient zullen we de nadruk Ieggen.

De bedieningsorganen zijn te onderscheiden in handels met korte of lan-
ge hefboom en pedalen.

De handels in de meeste kranen hadden lange hefbomen met een grote uit-
slag en bedienden elk een aparte beweging van de kraan. Ook sonnige

korte hefbomen bedienden afzonderlijke bewegingen maar vaker kwam het

bij deze korte typen voor, dat twee kraanfuncties met één korte hefboom

werden bediend (kruisschakeling, joystÍck) .

In aIIe ca-bines hraren we1 een of meer pedalen gekoppeld aan bepaalde

handels. Soms konden de pedalen alleen met een voetbeweging worden be-

diend, maar bij een groot aantal pedalen was ook een bovenbeenbeweging

noodzakelijk. In tabel 9.5 is te zien hoe vaak bepaalde aantallen han-

dels, pedalen, of cornbinaties van handels met pedalen voorkomen in de

verschillende hijscabines.

Tabe1 9.5 Frequentie van voorkomen van verschillende aantallen en tlpen
bedieningsorganen voor het kraanbedrijf in cabines van drie
soorten kraneni gegevens verzaroeld bij de Ímporteurs

tlE)e bealienlngs-
organen

aantal
o!ganen

Eotaal
(n=24)

truckkranen
-<25t >25t totaal
(n=5) (n=8) (n=13)

(ruw) terrein-
kranen totaal

(n=7 )

rupsk!ilen
<25t >25t totaal
(n=2) (n=2) (n = 4)

handiels
(kort of lang)

2

3

4

5
+

3

4

7

10

7

0

2

2

7

3

2

2

2

3

4

4

0

I
3

3

1

0

0

1

0

0

0

2

1

0

0

3

pèdalen 1

2

3

4

4

7

7

6

2

1

0

2

2

2

3

1

4

J

3

3

0

4

3

0

0

0

1

1

0

0

0

2

0

0

1

3

handels en pedalen
gecooblneerd

0

7

2

9

10

5

2

1

2

4

3

1

6

4

3

0

5

2

1

1

0

2

0

0

3

1

0

+ ! of neer dan 5

Als men uitgaat van vier handels (één voor elke hoofdbeweging van een

telescoopkraan nret één lier, te weten: hijsen/vieren, op-/aftoppen, Ln-/

uittelescoperen en zwenken linksom,/rechtsom, dan waren er zeven kranen

die minder handels hadden. Het waren vooral truckkranen waarbij meerdere

functies in één handel waren gecombineerd. In twee derde van aIIe kra-
nen stonden vier, vijf en soms meer handels opgesteld. Rul,rterreinkranen
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en rupskranen hadden vaak veel bedieningshandels.

Ook de pedalen zijn tal-rijk. In de hel-ft van alle kranen kwamen d.rie of
meer pedalen voor (inclusief het gaspedaal), bij de andere helft één of
three. Bij alle rupskranen troffen we drie of meer pedalen aan, maar han-

dels gecombineerd met pedalen kwamen bij deze soort machines vrijwel
niet voor. Dat was wel het geval bij atle ruwterreinkranen en bij de

helft van de truckkranen. In vijf cabines van deze kranen kwamen zelfs
twee combinaties van handel en pedaal voor. De meest voorkomende combi-

naties vraren die voor de op- en aftopbeweging en enkele malen de hijs-
of zwenkbeweging. Een dergelijke oplossing is meestal gekozen omdat men

soms een te groot aantaf handels tegelijk bedienen moet. De pedalen heb-

ben in zulke gevallen evenals de hand.els een neutrale stand en twee

standen voor de twee bewegingsrichtingen. Uit het oogpunt van een gro-

tere mate van fixatie van het lichaam, doordat handen en voeten aan de

bedieningsorganen zijn gebonden, zou men beter deze cornlcinaties kunnen

vermijden en streven naar minder pedalen en dus minder handels.

De meeste handels stonden voor de machinist opgesteld. Ze staken uÍt
een dashboard of een console of stonden op de bodem. Slechts bij enkele

kranen stonden de handels aan twee zijden naast de zitting opgesteld.

Er is gelet op standaardisering van de plaats van de handels. Hijshan-

dels werden overwegend door de rechterhand bediend, slechts bij twee

merken was dat links. Voor zover deze ook met de voet bediend konden

worden was dat met de voet aërn dezelfde zijde als de hand. Bedienings-

organen voor een hulphijs stonden bij de telescoopkranen vlak naast die

van de hoofdhijs, bij twee rupskranen was dat anders en werden hoofd-

en hulphijs door rechter en linkerhand bediend; een en ander zal met

een mogelijk gebruik als dragline samenhangen. Ook op enkele uj-tzonde-

ringen na stonden de zwenkhandels links opgesÈeId. Minder standaard was

de plaats van de bedieningsorganen voor het telescoperen en het op- en

aftoppen: nu eens rechts, dan weer links opgesteld.

Tussen de plaats van de cabine op de bovenwagen, links of rechts van de

giek, en de plaatsing van de handels, Iinks of rechts in de cabine, is
geen verband gevonden.

In één ruwterreinkraan kwam het voor dat rechterhand of linkervoet de

telescoopbeweging bediende. Een dergelijke rechts-linkscombinatie kan

verwarrend zijn als dat bij geen enkel ander bedieningsmiddel en ook

niet in andere kranen het geval is. Verder zi)n de belangrijkste proble-
men met handels of pedalen die voorkomen samengevat in tabel 9.6 en 9.7.
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handels in drie soorten kraneni gegevens ver-
importeurs

type probleeE totaal
(n=24)

truckkranen
<25t >25t totaal
(n=5) (n=8) (n=13)

(ruw) terrein-
kranen totaal

(n=7)

rupskranen
<25t >25t totaal
(n=2) (n=2) (n = 4)

niet verstelbaar
slecht bereikbaar

ultslag te groot

bediening te zvraar

orerige pÍoblemen

20

13

11

4

9

4

3

3

1

2

610
36
35
12
24

6

4

4

2

4

2

1

1

0

1

2

2

0

0

0

4

3

1

0

I

Tabe1 9.7 Problemen met
zameld bij de

pedalen in drie soorten kranen; gegevens ver-
importeurs

Elrtr)e probleeE totaal
(a=241

truckkrilen
<25t >25l- totaal
(n=5) (n=8) (n=13)

(ruvr) terrein-
krilen totaal

(n=7 )

rupskranen
<25t >25t. totaal
(n=2) (n=2) (n= 4)

plaats/stad niet goed

uitslag Èè groot

bèdiening te zwaar

8

6

8

224

112

235

2

4

2

022
000
101

In de helft van alle kranen vraren de handels slecht bereikbaar als de

stoel ingesteld was op een goede stand van benen en voeten voor de pe-

dalen. Meestal was ook de uitslag van de handels gïoot, zodat de bereik-

baarheid in de voorste stand nog moeilijker werd. Herhaaldelijk werken

met gestrekte armen en/of gekromde rug zal aanleiding kunnen zijn tot

vermoeidheid. In de meeste gevallen r^raren de handels ook niet verstel-

baar. Slechts bij enkele bedieningsorganen waren de krachten nogal hoog.

problemen die zich verder voordeden l^Iaren: onnodige houdingsarbeid, con-

flicten bij de bediening van meerdere handels tegelijk, belemmering van

het zicht op instrumenten en het ontbreken van een aanduidinS bij de be-

dieningshandels. Ter iltustratie noemen wij: eenmaal een onnatuurlijke

onderarm- en polsstand bij korte handels in kruisschakeling zonder ronde

knop, eenmaal bekrachtigd moeten houden van joysticks om vrije val uit

te schakelen terwijl dan met de voet het hijsen en vieren op de motor

kan geschieden, viermaal gebrek aan voetpedalen als meerdere organen te-

gelijk bediend moeten worden, tweemaal belerrnering zicht op het paneel

en eenmaal weggesleten aanduidingen in een kraan van three jaar oud.

Een apart probleem is de veel vooïkomende afhankelijke snelheidsregeling

vëm de verschillende behregingen. In de meeste kranen wordt met het gas

de snelheid grofweg geregeld en heeft men op bepaalde systemen nog een

schakelaar voor onbelaste snelloop. De bedieningshandels bedienen meestal
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een smoorklep waarnree nog enigszins soepele versnellingen en vertragin-
gen kunnen worden geregeld. Snelheidsproportionele bediening (uitslag
handels is evenredig met de snelheid) komt maar weinig voor. Voor nauw-

keurig en ontspannen werken lijkt dat de voorkeur te hebben.

In iedere cabine bedient een pedaal het toerental van de dieselmotor.

Bij de overige pedalen kwam het vaak voor dat deze direkt verbond.en wa-

ren met de betreffende handel, soms waren deze pedalen erop gelast. Een

en ander had meestal te grote uitslagen, te grote krachten of onnatuur-

lijke enkelgewrichtstanden tot gevolg. Ook gaspedalen werkten soms veel

te zwaar of stonden te veel omhoog voor een ontspannen voetbediening.

Over de rempedalen in rupskranen valt nog te zeggen dat bij veelvuldig
gebruik ervan een bekrachtiging geen overbodige luxe is, zodaL alleen
de voet en niet het bovenbeen de pedaal kan bedienen.

9.3.2 Gegevens verzameld bij de machinisten

Drie vragen gingen over handels voor het kraanbedrijf zoals voor het

hijsen/vieren, op- en aftoppen, zvlenken en telescoperen; dat zijn handels

die men steeds moet bedienen. Er is gevraagd of deze te ver weg staan,

of deze te zwaar werken en of men deze maar moeilijk nauwkeurig kan be-

dienen als het erop aankomt.

De laatste twee vragen zijn ook voor de aanwezige pedalen gesteld en

vervolgens een vraag of de pedalen die men steeds moet bedienen wel goed

staan. Het gaat om pedalen voor het gas, het in gang zetten van kraan-

bewegingen of voor het ontkoppelen of afremmen daarvan.

Er is ook geinformeerd of er weleens omstandigheden zijn dat men zoveel

organen tegelijk moet bedienen dat men handen en/of voeten te kort komt.

Een overzicht van de uitkomsten is in tabel 9.8 te zien.

Geen van de aspecten toont veel problemen, terwijl er nauwelijks ver-
schillen tussen de soorten kranen zL)ni voor zover wèl zijn het pedalen

die te zwaar werken, handels of pedalen die te ver weg of niet goed

staan (ongeveer een kvrart van de machinisten). Het komt zo nu en dan

voor dat men handen en/of voeten bij de bediening te kort komt.
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drie soorten kranen;
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of pedalen voor het hijsbedrijf bij
gegevens van de machinisten

problenen Det de handels
of peilalen

tot.aal
(n=2 1 )

truckkranen
<25t >25t totaal
(n=5) (n=4) (n = 9)

(ru\r) terrein-
kranen totaal

(n=5)

rupskranen
<25t >25t Èotaal
(n=4) (n=2) (n = 5)

handels;

- staan te ver

- werken te zwaax

- noelltjk nauwkeurig
te bedlenen

pedalen:

- staan niet goed

- werken te zwaar

- Eoeilijk nauwkeurlg
te bediënen

koEt handen en,/of
voeten te kort

5

3

3

5

5

3

6

1

0

0

0

0

1

1

0

1

202
213

101

2

2

2

1

0

1

0

2

1

1

0

2

I
2

101
101

202

Toelichtingen uavt de machinisten

Er zijn vreinig toelichtingen die specifiek zijn voor de kraansoort.

We bundelen de toelichÈingen dan ook naar soort bedieningsniddel.

BedieningsharldeLs

Naast het simpelweg te ver vÍeg staan van de handels werd ook een te gro-

te uitslag varr de handels als bezwaar ervareni een enkeling met erva-

ring op diverse kranen lichtte toe dat men in sommige kranen een hoge

rug krijgt door de slechte opstelling (zie ook hoofdstuk 13).

Verder vinden sommigen dat de bedieningskrachten lager zouden moeten

zí)n, zeker als men in veel gevallen meerdere handels tegelijk moet be-

dienen. ['lat de nauwkeurigheid betreft kwamen vooral klachten over de

zhrenkbediening, die te schokkerig werkte, en enkele klachten gingen over

een te kort aan motorvermogen bij bediening van meerdere systemen tege-

Iijk, zodat de zwenkbekrachtiging terugloopt.

Verder ïraren er opmerkingen over te grote speling op de handels; over

slapheid van de giekconstructie waardoor extra nauwkeurigheid bij het

bedienen vereist is en over het feit dat de snelheden van de verschillen-

de systemen allemaal gekoppeld waren aan het gaspedaal. Bij één kraan

met electrisch aangedreven zvrenkwerk was men zeer tevreden over de naul^l-

keurigheid van de bediening (lange vakwerkgiek), en bij een ander tlpe

Ï^ras men tevreden over de instelbaarheid van de tegenkracht (artificiar

feel) van de joystickbediening.
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Be&íeningspednLen

Bij de pedalen die niet goed staan kwamen opmerkingen naar voren oveï

te ver weg staan en te hoog staan; sommige pedalen hebben een onjuiste
stand of een onnatuurlijke vorm van het pedaalvlak. Pedalen die de func-
ties van de handels overnemen hebben vaak drie standen met een grote

uitslag, hetgeen meestal betekent dat men het been afwisselend naar vo-

ren en naar achteren moet verplaatsen. Een enkele maal moest een machi-

nist met twee voeten aan d.e linkerzijde van de cabine de pedalen bedie-
nen.

Voor zover men bediening van pedalen te zwaar vond werden vooral op-

en aftoppedaal en gaspedaal genoemd, en ook een keer een zwenkrempedaal

(bij vochtig weer). Een enkeling had bezwaar tegen een pedaal dat de

hijslier bediende omdat men dan de gehele dag met de voet aan dit pedaal

gebonden was. De werking van sommige pedalen was onvoldoende nauwkeurig

en daarbj-j dacht men dan vooral aan de zwenkrem. In dit verband. werd

ook enkele keren een schokkeriq werkende automatische zwenkrem grenoemd.

Bij het te kort komen van handen of voeten werd gezegd dat er voetpeda-

len ontbreken om de handfuncties over te nemen, zoals bij het op- of af-
bouwen varl de giek. Sommigen houden met ellebogen of knie een handel

vast of zetten een handel tijdelijk in een gefixeerde stand.

e. 3. 3 9919!sgr9:-91-e31E9y9lrg9t

Conelusies

Een veel voorkomend beeld is dat voor elk der hijsbewegingen tenminste

vier aparte handels (soms zeLfs zes), al of nj-et in combinatie met pe-

dalen zijn toegepast. Met deze wijze van bedienen zijn nogal wat proble-
men geconstateerd zoals: te grote mate van fixatie van handen en voeten,
het te kort komen van handen als veel functies tegelijk moeten worden

bediend terwijl pedalen ontbraken, het niet onder handbereik blijven
tijdens de bediening onder andere als gevolg van een te grote uitslag,
te grote krachtsuitoefening bij bediening van meerdere handels tegelijk
vooral als de handelbeweging meer verticaal is dan horj-zontaal. Enkele

machinisten brachten klachten over schouders of armen hiermee in verband.

De plaats van telescopeer- en op- en aftophandel is niet standaard, nu

eens rechts dan weer links van het midden van de cabine. Verdere stan-
daardiserinq lijkt gewenst in verband met het gemak voor de machinisten
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om vErn kraan te kr:nnen wisselen.

PedàIen die handfr:ncties kr:nnen overnemen zijn vaak dubbelwerkend, heb-

ben een te grote uitslag, werken te zwaar of zijn slecht vonngle§Jeven,

zodat aanmerkelijke voet- en beeninspanningen zijn vereist. Ook enkele

gaspedalen werkten te zwaar of stonden onjuist voor de voet, en dit pe-

daat wordt de gehele dag bediend. Een derde van de machinisten had soms

of vaak last van zijn benen vooral door de slechte pedalen, maar ook om-

dat er geen ruimte $ras om voeten en benen te kunnen ontspannen.

Kruisschakelingen (twee kraanfuncties ondergrebracht in twee bewegings-.

richtingen van één handel) kwamen slechts sporadisch voor. Het moet met

de huidige stand van de techniek mogelijk zijn het aantal handels en

dus ook pedalen te reduceren; in de grondverzetmachines past men deze

schakelingen reeds veelvuldig toe. In veel gevallen kan men de kraanbe-

wegingen ook niet onafhankelijk snelheidsproportioneel regelen. Bij ge-

lijkblijvende stand van het gaspedaal is alleen door middel van smoring

enige snelheidsregeling per systeem mogelijk. Door niddel van snelheids-

proportionele regeling is aan nauwkeurigheid bij het kraanspel Èe win-

nen en kan men meer ontspannen werken.

Hier en daar is gebleken dat het vertragen van de zwenkbewegingen te
schokkerig verliep; dit euvel kwam zowel bij enkele automatisch werken-

de als voetbediende zwenkrelmen voor.

Tevens moet het met electro-hydraulische en pneumatisch-hydraulische

schakelingen mogelijk zijn de krachten en uitslagen van zowel handels

als pedalen aanzienlijk te beperken zonder aan nauwkeurigheid te ver-
Iiezen.

AanbeoeLíngen

Naast de eisen voor bedieningsapparatuur zoals die in ontwerp-NEN 2027

in verband met de veiligheid zijn geformuleerd, zijn de volgende aanbe-

velingen van belang:

o De vier hoofdbewegingen van kranen met telescoopgiek moeten met

twee kruisgeschakelde handels kr:nnen worden bediend en wel volgens

het volgende patroon (zie figuur 11):
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Figuur 11. Bed.ieningspatronen kruisgeschakelde handels

r r.lden
vooryaèrts

kranen met
I eleskoopgiek

kranen met
opbouwgiek

A. de rechterhand:

1. voren-achteren vieren - hijsen
2. links-rechts = telescoop in - uit

B. de linkerhand:

3. voren_achteren = giek af _ op

4. links-rechts = zwenken linksom - rechtsom

Indien in bijzondere gevallen een tweede hulplier noodzakelijk is,
moet deze door middel van de kruisgeschakelde handels van de rech-
terhand worden bediend, waarbij door middel van een keuzeschake-

Iaar vlak bij deze handel gekozen kan worden tussen hoofd- of hulp-
lier; is dit niet mogetijk, dan moet de tweede hulplier worden be-

diend door middel van een pedaal voor de linkervoet.
o Voor vakwerkgiekkranen vervalt het telescoperen (fr:nctie A2) maar

voor kranen met een tweede lier zoru A2 deze functie kunnen over-
nemen en wel als volgt (zie figuur 11):

A. de rechterhand:

7. voren-achteren vieren - hijsen
2. links-rechts hijsen - vi-eren hulplier

o De kruisgeschakelde handels dienen a;rn hTeerszijden van de stoel-

te zijn aangebracht in panelen die bevestigd zijn aan d.e verstel-
bare bovenbouw van de bedieningsstoel (nunmers 4 en 5 in de figu-
ren L2 en 13).

o Het scharnierpunt van de handels moet vanaf het punt ZP een hori-
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zontale afstand van 300 nm hebben en een verticale van 30 nm (zie

figuur 11).

De handels moeten in lengte verstelbaar zLln tussen 200 en 250 mm

(zie figuur 11).

De linker- en rechterhandel dienen beide even ver van het midden

van de stoel verwijderd te zijn; de afstand tussen beide handels

moet 600 rnm bedragen.

De handels moeten bestaan uit een staaf met bovenop een bal met

een doorsnede van 40 à 50 mm.

De maximale slag van de handels dient circa 75 mm te zijn naar bei-

de richtingen, terwijl de neutrale stand (nulstand) daartussenin

ligt. Indien losgelaten dienen de handels automatisch naar de neu-

trale stand terug te keren.

De handels moeten zo zí1n geconstrueerd, dat een samengestelde be-

weging kan worden verkregen (bijvoorbeeld 1008 hijssnelheid bij

508 zwenksnelheid). Het heeft de voorkeur het motortoerental auto-

matisch te koppelen aan het verlangde vermogen van een of meer hy-

draulische systemen, zodat gasbediening tijdens het kraanbedrijf

overbodig wordt.

De bedieningskracht van de handels dient minimaal 5N (kunstmatige

weerstand) en maximaal 20N te bedragen-

De handels dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat een daarop rus-

tende hand geen bekrachtiging tot gevolg heeft, zowel bij recht-

opstaande ats bij schuin achterovergestelde bedieningsstoel.

Het onverhoeds beroeren van de handels mag geen beweging van de

kraan tot gevolg hebben.

De handel aan de deurzijde dient ind,ien noodzakelijk neergeklapt

te kunnen worden in verband met de toegankelijkheid. De kraanbe-

weging dient automatisch uitgeschakeld te worden !{anneer de han-

del wordt neergeklaPt.

Op de zwenkhandel dient een schakelaar te worden aangebracht voor

een aparte hijsclaxon.
Indien een voetbed.iende zwenkrem vereist is, dient deze direct

links van de stuurkolom te zijn geplaatst.

De pedalen dienen zo Le werken, dat deze alleen door middel van

een voetbeweging worden bediend, waarbij aandacht moet worden ge-

schonken aan een comfortabele hoek tussen onderbeen en wreef. De

bedieningrskracht dient minimaal 30N en maximaal 50N te bedragen.
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Naast of tussen de pedalen dient rulmte te zijn om de voeten op

een comfortabele manier te laten rusten.

De overige handels zoals hand.rem, bovenwagenblokkering en verstel-
handel van de stoelleuning dienen aan de deurzijde van de bedie-
ningsstoel te worden aangebracht, echter zodanig d,at. men er niet
over kem struikelen bij het betreden of verlaten vqn de cabine.

Bij alle bedieningsorganen moet in de Nederlandse taal en/of met

duidelijk herkenbare slmbolen de functie ervan worden aangegeven.
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10. INFORMATTEPRESENTATIE, BEDIENINGSMIDDELEN OPGENOMEN IN

DE INSTRUMENTENPANELEN EN BEVEILIGÏNG OP DE BEDIENING

Over dit onderwerp zouden zeer gedetailleerde studies te maken zijn. In

het bestek van dit onderzoek is beperkt aandacht greschonken aan een aan-

tal facetten. Bij de machinisten is vooral aandacht geschonken aEIn moge-

tijke problemen die men heeft met'de informatiepresentatie en de last-
momentbeveiliging. Bij de importeurs is vooral gekeken naar de soorten

instn:menten die voorkomen, de plaatsing ervan in panelen, en zijn oor-

delen gegeven over eventuele hinder bij het aflezen van instrumenten en

over de bereikbaarheid yan bedieningsmiddelen in en de overzichtelijk-
heid van de panelen.

10.1 Gegevens veïzameld bij de importeurs

In de hijscabines van ruwterreinkranen is het aantal instnrmenten, sÍg-

naalgevers en schakelaars veelal talrijker dan in de hijscabines van

truckkranen. In rupskranen zijn de aantallen gemiddeld genomen het laagst.

In ruwterreinkranen zijn bedienings- en informatiemiddelen voor het rij-

den, het stempelen, het hijsen en voor de condities van motor en de ener-

gievoorziening van de verschillende krachtsystemen veelal te zamen ge-

bracht in één cabine. Bij de truckkranen is een en ander meestal over

twee ca-bines verdeeld.

Rijeon&[ties
Instrr:menten voor het rijden die in hijsca-bines van nnvterreinkranen

voorkomen, zíjn veelal een meetinstrument voor het motortoerental, een

enkele maal een snelheidsmeter en soms een stuurindicaÈie voor de stand

van de achterwielen. Meestal staan deze instrumenten voor de machinist

in een console of in het dashboard. Verder zijn schakelaars en handels

zoals voor de differentieelblokkering, de soort besturing, de versnel-

Iing, de richtingaanwijzer, de wegverlichting en de asblokkering vaak

voorzien van indicatorlampjes. In enkele hijscabines was het probleem

dat deze lampjes bij zonnig r^reer niet zichtbaar zí1n. Soms waren de be-

dieningsschakelaars en indicatorlampjes niet overzichtelijk naar fr:nc-

tie bij elkaar geplaatst.



-103-

Hijseondíties
Gegevens over het hijsbedrijf die gepresenteerd worden zijn meestal ge-

relateerd aan het lastmomenL. zo komen er instrumenten voor die d.e last
(in tonnen), de giekhoek (in graden), de gieklengte (in aantal secties
of in meters), de vluchtstraal (j-n meters), het lastmoment (in tonme-

tersr'of als proportie van het maximale lastmoment) aangeven.

Daarnaast komen soms indicatoren voor die de hijssnelheid aangeven

(tastwiel of knipperende lampjes) .

Verder dienen ook wel schakelaars of knoppen bediend te worden bijvoor-
beeld van de lastmomentbeveiliging, of voor de snelloop of de keuze van

bepaalde aandrijfsystemen; daarnaast zijn er nog bedieningsmiddelen voor

de hijsclaxon, de verlichting, de ruitewissers en dergelijke.
Op een uitzondering na hadden alle kranen een lastmomentbeveiligings-
installatie. Bij enkele beveiligingsinstallaties werd geen enkele varÍ-
abele gepresenteerd. Dan bestond de beveiliging uit lampen en een hoorn

dj-e waarschuwen voordat alle gevaar bevorderende bewegingen automatisch

worden gestopt.

Hoe vaak presentatie van de verschillende hijsgegevens voorkomt is in
tabel 10.1 te zien.

Tabel 10.1 Freguentie van vóórkomen van diverse i-nformatiemiddelen voor
het hijsen bij drie soorten kranen; gegevens verzameld bij
de importeurs

informatiemiddel totaal
(n=2 4 )

truckkranen
<25t >25t totaal
(n=5) (n=8) (n=13)

( ruw) terrein-
krmen totaal

(n=7 )

rupskrmen
<25t >25t totaal
(n=2) (n=21 (n = 4)

Iastreter
lastmoment

giekhoek

gieklengte

vluchtstraal
snelheid hijslier

7

20

2L

18

11

3

I

4

5

3

1

56
712
812
712
58
L2

I

6

6

6

3

1

0

0

1

0

0

0

0

2

0

n

0

0

2

3

U

0

0

In de meeste kranen zijn instrumenten aanwezig die l-astmoment (of de

proportie daarvan), giekhoek en gieklengte presentereni dit laatste
echter niet bij vakwerkgiekkranen. Minder vaak wordt de last gepresen-

teerd, verhoudingsgewijs het meest nog in de zwaardere truckkranen. Voor

zover de vluchtstraal wordt weergegeven is dat meestal te zamen met de

weergave van gieklengte en giekhoek in een aanwijsinstrument.
In slechts drie typen kranen kwam een snel-heidsindicatie voor de hijs-
lier voor. Bij de meeste telescoopkranen had men vanuit de cabine geen
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goed zicht op hijstrommel of triist<aUel. Een indicator voor de snelheid

bij nauwkeurig werk met de haak uit het zicht is dan geen luxe. De vorm

waarin de informatie werd weergegeven is nogal verschillend.

ne1- Lashnoment werd meestaf a1s een percentage van het maximaal toelaat-

bare moment door middet van een wl)zer aangegeven, meestal op een kwali-

tatieve schaal (gekleurde z6nes). Dat lijkt wel voldoende in de meeste

gevaIlen.

Meestal werkt de machinist op het gevoel als hij schat hoeveel last hij

aan de haak kan hangen onder bepaalde condities van kraanopstelling en

giekstand. Wil de machinist meer weten dan moet hij de hijstabel raad-

plegen om het aantal tonnen te bepalen.

Enkele instrumenten werkten volgens het'ist,/soll-waarden'-systeem. Het

maxÍmaal toelaatbare moment (onder de verschillende condities) werd te-

gelijk met het werkelijk lastmoment in een meter met twee indicatoren

weergegeven. Het voordeel is dat bij een bekende vluchtstraal berekend

kan worden hoeveel ton men nog kan hijsen. Het nadeel is dat men de

restcapaciteit moet uitrekenen; dit zou met enige electronica ondervan-

gen kunnen worden.

Oe Last werd meestal met een wijzerinstrument l^Ieergegeven, in een paar

geval-len echter door middel van oplichtende getallen die voldoende groot

r^raren. Bij enkele wijzerinstrunenten zouden problemen met aflezen kun-

nen ontstaan door de veelheid aan schalen voor het aantal kabelinsche-

ringen of door de te kleine symbolen bij de schaal.

oe giekhoek werd vaak op een wijzerinstnrnent gepresenteerd. In enkele

kranen kwamen digitate presentaties in graden voor of was de hoek af-

leesbaar op een lineaal of gradenboog buiten de cabine. De giekhoek

wordt we1 gebruikt als men op de insÈrumenten werkt, bijvoorbeeld bij

routinewerk zoals betonstorten, dat meestal onder tijdsdruk geschiedt.

presentatie in de buurt van de andere meters is dan te verkiezen boven

presentatie buiten de cabine. Verder worden de waarden gebruikt voor

teruglezen uit de hijstabel.
Bij de giekLengte-indicatie (niet bij vakwerkgiek) komen nogal eens

lampenrijen voor die het aantal uitgeschoven secties markeren. Ongeveer

even vaak komen wijzerinstrumenten voor die de gieklengte in meters

aangeveni in enkele gevallen kwamen digitale instrumenten voor. Bij de

wijzerinstrumenten kon de vluchtstraal en de gieklengte meestal ook

worden afgelezen door een knop op het paneel te verdraaien. Bij deze

uiÈvoeringsvorm was het bezwaar dat drie soorten schalen in het venster
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zichtbaar bleven, hetgeen aanleiding kan zijn tot afleesfouten.
oe hijssneLheid werd in twee gevallen teruggemeld via een tastwieltje
op de hand die de hijslier bediende. Dit is een welkome verlichting vëLn

het visuele apparaat van de machinisten. In één kraan werd dit gedaan

in de vorm van de frequentie van oplichten van twee lampjes. Knoppen of
schakelaars en dergelijke die de machinisten soms tijdens het hijsen
moeten bedienen zitten niet al-tijd onder handbereik. Schakel-aars voor de

snelloop of de keuze van de lier, voor de claxon en voor de overbrugging
van de beveiligÍng in geval van nood dienen onder hanrihereik te zijn,
zonder dat men zich sterk naar voren moet buigen.

Een aantaL LastmomentbeueíLigingsínstaLlaties hraren niet voorzien van

een testknop, waarmee de juiste werking is te control-eren. Dat lijkt geen

overbodige luxe als men rekening houdt met ruwe omstandigheden als tril-
lingen, schokken en vocht.

Con&Lties uan de aandvijuingen en de energieuoorz'ieningssystemen

Er zí)n meestal instrumenten voor de temperaturen en de druk van de mo-

tor- en transmissie-oIÍe, voor de accuspanning en de luchtdruk, alsook
voor het toerental van de motor.

Behalve bij dit laatste gegeven gebeurt dat meestal in de vorm van wij-
zers met een kwalitatieve schaal of met oplichtende lampjes. Niet in
alle hijscabines komen deze instrumenten voor. Soms bevinden deze meters

zi-ch buiten op de onderwagen of in de aparte rijcabine; vaak waren deze

instrumenten niet vanuit de hijscabine af te lezen. In zulke gevallen
v/as er ook niet attijd een alarmsysteem in de hijscabine dat waarschuwt

als een of meer variabelen te hoge of te lage waarden aannemen.

PaneLen

Er is ook gekeken naar de bundeling en plaatsing in panelen van instru-
menten en eventueel bijbehorende schakelaars of knoppen. Tevens is er
gekeken of er problemen kunnen ontstaan bij het aflezen en bij de be-
diening. Meestal zíjn er twee panelen te onderscheiden: een vóór en een

opzí1 van de machinist. Soms was slechts één paneel aanwezig, hoofd.zake-

lijk kwam dat bij de rupskranen en andere voor. Een paar maal was een

derde paneel op ooghoogte of tegen het plafond gemonteerd.

Panelen die vóór de machinist staan waren of in de vorm van een dash-

board (dat kwam vaak bij ruwterreinkranen voor), of in de vorm van een

console (dat kwam vaak bij truckkranen en enkele rupskranen voor). Pa-
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nelen naast de machinist staan meestal aan de dichte zijde van de ca-

bine met het vlak horizontaal en iets lager dan de stoelzitting. Soms

echter zitten er panelen tegen de zijwand met het vl-ak verticaal.
Bij de meeste truckkranen zijn in de panelen die voor de machinist staan

de gegevens en de schakelaars voor het hijsen ondergebracht en in het

paneel opzLl de gegevens en de schakelaars voor de aandrijving van de

energievoorziening en het stempelen.

Bij de ruwterreinkranen zijn vaak alle fr:ncties in het frontpaneel on-

dergebracht, zij het dat de bedieningsmiddelen veelal wel opzij van de

machinist staan.

Problemen die met de panelen voorkomen zijn samengevat in tabel 10.2.

Tabel 10.2 Het vóórkomen van problemen bij panelen in hijscabines vcrn

drie soorten kranen; gegevens verzameld bij de importeurs

type probleen totaal
(n=241

truckkranen
<25t >25t totaal
(n=5) (n=8) (n=13)

( ruw) terrein-
kranen totaal

(n=7 )

rupskranen
<25t >25t totaal
(n=2) (n=2) (n=4)

neÈers niet haaks oP
de kijkrichting
afleesafstard te groot
c.q. slmbolen te klein

afstaÍrd tot schakelaals
of knoppen te groot

onoverzichtelj- j ke
inileling panelen

panee lachtergrond
hindert aflezen

reflexies in
reters

16

5

11

7

9

459

033

358

011

235

448

4

2

3

4

4

723

000

000

022

000

022

Het meest komt voor dat instrumenten onvoldoende haaks op de kijkrich-

ting staan, hetgeen foutief aflezen in de hand kan hrerken, zeker als

ook nog vaak reflexies optreden in het glas van de instrurnenten. Ook

een glimmend paneeloppervla.k, slagschaduwen daarop of een onoldelijke

symbolisering maken dat de achtergrond van veel panelen het aflezen

hindert. Kwaliteit van de functie-aanduiding op de panelen liep tussen

de kranen erg uiteen; vaak r^ras het moeilijk te ontdekken welke functies

waren bedoeld. Soms ontbraken aanduidingen of waren deze beschadigd.

Vaak is ook de afstand tot bedieningsmiddelen zoals schakelaars of knop-

pen nogal groot en aan de overzichtelijkheid van enkele panelen zou ook

meer aandacht besteed krmnen worden. Verder lrerd in enkele ruwterrein-

kranen het zicht op de meters belemmerd als men de handels bediende die

uit het dashboard staken.
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lO.2 Gegevens verzameld bij de machinisten

Er is gevraagd of er wel eens omstandigheden zijn dat men belangrijke
meters of instrumenten niet of gemakkelijk verkeerd kan aflezen, of dat
men signalen niet goed kan horen of zien.
Verder is gevraagd of belangrijke informatie over het hijsen of over de

motor ontbreekt. Met betrekkÍng tot de lastmomentbeveiliging waren er
twee vragen: of men met het functioneren ervan weleens problemen heeft
gehad en of men zich weleens vergist heeft bij het prograÍmeren ervan.

Een samenvatting van de uitkomsten is in tabel 10.3 gegeven.

Tabel 10.3 Problemen met de informatiepresentatie en de lastmomentbe-
veiligingsinstallatie bij drie soorten kranen; gegevens van
de machinisten

De helft van de machinisten vond dat belangrijke informatie over het
hijsen ontbrak, daaronder waren relatief veel machinisten op truckkra-
nen. Problemen met de lastmomentbeveiliging kwamen ook vrij veel voor;
daarentegen kwamen er weinig vergissingen voor met het programmeren er-
van.

Een kwart van de machinisten vond dat sommi-ge signalen niet goed te ho-

ren of te zien waren, maar slechts een enkeling had problemen met de af-
lezing van instrumenten.

ToeLichtingen oan de maehínisten

Problemen met het aflezen kwamen driemaal voor; daarbij werden de vol-
gende knelpunten toegelicht. Plaatsing van oliedruk- en temperatuurme-

ters achter de bestuurdersstoel zonder verdere alarmering'. voorqekomen

vergissingen bij het aflezen van een lastmeter met meerdere schalen voor

het aantal inscheringen, en belemmering van de aflezing door schittering

tlrpe probleeo LotaaI
(1=2 1 )

truckkranen
<25t >25t totaal
(n=5) (n=4) (n = 9)

( ruw) terrei-n-
krilen totaal

(n=6)

rupskranen
<25t >25t totaal
(n=4) (n=2) (n = 6)

weleens probleren met
aflezen ve instnmenten
signalen zijn niet goed
te horen of te zien

belmgrijke informatie
ontbreekt
weleens problemen met
Iastmomentbevei 1i ging

weleens vergist ret
proglanEering last-
momentbevei Iiging

3

5

11

I

3

202

022

336

123

1

2

2

1

000

101

213

273
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en onordelijkheid van het paneel.

Bij het niet goed kunnen horen of zien van signalen noemde men in aIle
gevallen het niet goed kunnen horen van aan$Iijzingen van buiten door

het vele lawaai; zodoende moet men de hele dag goed op visuele aanwij-

zingen van aanpikkers letten. Personeel rondom de kraan dat bij even-

tueel gevaar naar de machinist roept, kan niet altijd worden gehoord

ten gevolge van het lawaai.

Over belangrijke informatie die volgens de rnachinisten ontbrak, vlerd

het volgende toegelicht. Meters voor giekhoek of gieklengte en een in-

dicator voor de hijssnelheid zijn gewenst a1s op de instrumenten moet

worden gewerkt, zoals bÍj omstandigheden met de haak uit het zicht of

bij het werken met 'setpoints' zoals bij het betonstorten.

Verder vonden een aantal machinisten om uiteenlopende redenen een last-

meter wenselijk. Argumenten waren: onderbegroot zijn van het gewicht van

de last bij aangenomen werk, controleren van lostrekkrachten (bijvoor-

beeld bekistingen), het kiezen van hoofd- of hulplier, het werken met

twee kranen die te zamen een last tillen.
Verschillende malen werd ook het gemis genoemd van infotÍnatie over olie-

drukken en temperaturen, op zí1n minst zou een goed waarneembaar alarm

aanwezig moeten zijn (akoestisch of knipperlicht). Op een ruwterrein-

kraan wenste men een terugmelding van de stand van de achtenrzielen of

een automatische terugstelling.

Bij de problemen met de lastmomentbeveitiging was het gemeenschappelijke

thema het aantal storingen dat optrad, vooral in de relais. Als oorzaak

werden genoemd: slechte onderdelen, onvoldoende onderhoud en stuk gaan

door trillingen. Een aantal machinisten werkte met uitgeschakelde last-

momentbeveiliging. Enerzijds door het aantal storingen, anderzijds ten

gevolge van de concurrentie met machj-nisten die het ook doen; de wet

zou hier te hulp moeten schieten, zo vermeldden enkelen-

Verdere problemen hraren: te lage aanwijzínq, ontbreken van een waar-

schuwing voordat de kraan stopt, geblokkeerd zLln van de einde-hijsbe-

veiliging bij overbelasting. Voor zover progralnneerfouten met de last-

momentbeveiliging voorkwamen betrof dit het vergeten van programmaver-

anderingen bij het veranderen van de gieklengte door rniddel van jib of

mechanische sectie.
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10.3 Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

De belangrijkste gegevens die over het hijsen meestal gepresenteerd wer-

den, zLln: lastmoment, giekhoek en gieklengÈe. Veel minder vaak komen

presentaties van de vluchtstraal, het gewicht van de last of de hijs-
snelheid voor.

Daarnaast komen instrumenten voor die de condities van de motor en de

overige systemen weergeven, maar deze zLLten niet altijd in de hijsca-
bine; in sommige ruwterreinkranen is dit we1 het geval.

Wat de informatiepresentatie betreft vond de helft van de machinisten
(vooral van truckkranen) dat er belangrijke informatie ontbrak; vele
malen noemde men het ontbreken van een instrument dat het gewicht van

de last aangaf en iets minder vaak indicatoren of alarmeringen voor de

condities van de motor- en de aandrijfsystemen en enkele malen een meet-

instrument voor de giekhoek, gieklengte of de hi-jssnelheid. Argr:menten

die voor zulke instrumenten pleiten, r^raren: onbekendheid van lastgewich-

ten of lostrekkrachten, het werken op de instrumenten met de last bui-
ten het gezichtsveld en bij tijdsdruk.
Fouten bÍj de aflezing van instrumenten kwamen bij de machinisten niet
vaak voor. Bij de observatj-es vonden wij echter dat bij een groot deel

van aIle kranen instrumenten niet goed haaks op de kijkrichting stonden,

dat er reflexie op of overstraling van meters of indicatorlampjes op-

trad of dat de afstand tot de bijbehorende schakelaars of knoppen te
groot was. Daarnaast, weliswaar minder vaak, waren er panelen die het

aflezen bemoeilijkten door onoverzichtelijkheid of door een te overheer-

sende achtergrond (reflexies, slagschaduwen, symbolenchaos) . Vaak worden

wijzerinstrumenten toegepast waarvan de numerieke schaal te klein is om

goed af te lezen of waarbij te veel schalen tegelijk in een venster zicht-
baar blijven. Presentatie door middel van oplichtende numerieke waarden

van behoorlijke grootte (digitale presentatie) wordt nog vrij zelden toe-
gepast, doch er bestaan enkele goede voorbeelden.

Een derde van de machinisten heeft soms of vaak problemen met de last-
momentbeveiliging (LMB) van de kraan gehad, vooral door storingen in d.e

relais of opnemers. Oorzaken waren: slechte onderdelen, onvoldoende on-

derhoud en onbestendig zijn tegen trillingen, schokken, vocht of vuil.
Het uitschakelen van de LMB, wat nogal eens werd genoemd, vond voor een

deel hierin zijn oorzaak. Ook kwam het uitschakelen van de LMB voor,
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vooral bij de lichtere tlpen kranen, omdat men door concurrentie of
tijdsdruk gedwongen is het maximum uit de kraan te halen. Toepassing

van degelijk geconstrueerde apparatuur, wettelijke naatregelen en voor-

Iichting over de gevaren aan alle verantwoordelijken op de bouwplaats

zouden moeten worden bevorderd (zie ook hoofdstuk 13).

In hijscabines van ruwterreinkranen met één cabine is het aantal instru-
menten, signaalgevers en bijbehorende schakelaars veelal talrijker dan

in de hijscabines van de andere soorten kranen. Er dient vooral in deze

kranen kritisch ontworpen te worden zodat de kans op fouten zo gering

mogelijk is en er geen overbodige inspanningen van de machinist worden

gevraagd.

AanbeueLíngen

Behalve informatiepresentatie komen ook bedieningsmiddelen die zijn opge-

nomen in de instrumentenpanelen, en beveiligingen op de bediening in de

kraancabines, aan de orde. Naast de voorschriften die in verband met de

veiligheid zijn opgesteld (ontwerp NEN 2027 en ont$Ierp DÍEN 2028) zijn nog

een aantal aanbevelingen van belang. Uitgangspunt daarbij is de ingewik-

keldste situatie, namelijk een kraancabine vanwaaruit alle functies zoals

rijden, hijsen en bewaking van de condities van motor-, aandrijf- en ener-

gíevoorzleningssystemen worden bediend of gecontroleerd. Indien functies
voor het stempelen en dergelijk elders op de onderwagen zí)n aangebracht,

dan moet men het betreffende paneel of onderdeel daarvan wegdenken.

In kraancahines dienen voorts functionele plaatsen gereserveerd te zijn

voor niet-standaard geplaatste apparatuur (accessoires) .

Figuur 12. Panelen in de cabinei zí)aanzicht
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Het rijden
Aan de stuurkolom van stuurwiel of rupshandel dient een kleine
console geplaatst te zijn (bijvoorbeeld direct achter het stuur-
wiel), waarin zich aIIe informatiemiddelen, schakelaars en scha-

kelhefbomen met betrekking tot het rijden, ook in terrein, bevin-

den (zie figuren 12 en 13, paneel 1). De console dient het pri-
maire gezichtsveld schuin naar beneden zo min mogelijk te hinde-

ren. Er dient onder de stuurkolom voldoende ruimte voor de knieën

te zijn en te blijven tijdens de bediening.

Figuur 13. Panelen in de cabine; bovenaanzicht

De informatiemiddelen zoals toerenteller, snelheidsmeter en indi-
catorlampjes dienen haaks op de kijkrichting te staan en dienen

zichtbaar te blijven met de handen aan het stuur. De achtergrond

van het paneel dient matzwart te zijn en iets terug te wijken on-

der de bovenrand, zodaL reflecties worden vermeden in het paneel,

en van het paneel in de ruiten. Schakelaars en dergelijke mogen

buiten het directe gezichtsveld v/orden geplaatst (bijvoorbeeld bo-

ven of onder het dashboard) mits de bijbehorende symbolen we1 te
zLen zLln en de schakelaars op de tast zijn te onderscheiden en

bereikbaar zLjn vanuit de zitpositie (rechtgestelde leuning);
In de rechterzijde van de console dienen de bedienings- en j-nfor-

matiemiddelen te zijn opgesteld met betrekking tot de motor en de

transmissie (zoals starter, schakelhefboom voor vooruit- en ach-

teruitversnelling, de lage en hoge gieringschakelaars, en derge-

lijke)i aan de linkerzijde de koers of de koersindicatie, de rnreg-

verlichting en de signalering aan de weggebruikers (zoals schake-



-tLz-

Iaars voor thondegangt, rcontra stuurr of normale draaicirkel en

een hefboom met drie functies: richtingaanwijzing, wegverlichting
en claxon).
In het midden kan een paneel geplaatst worden waarin het toeren-

tal van de motor en/of de rijsnetheid zichtbaar zijn en waarin ook

de belangrijkste niet-auditieve alarmeringsindicatoren van de mo-

tor, de transmissie en de accu zijn opgenomen. Voor zover hier-
voor ook wijzerinstrumenten wenselijk zí1n, kr:nnen deze buiten het
primaire gezj-chtsveld (bijvoorbeeld opzij van de stoel in paneel

3) worden opgesteld mits de visuefe alarmering in het gezichtsveld
is geplaatst.

E9! - 
s-!91P9 r-91 

-91 -! I ! -E r 1: 9t
o Er dient onderscheid gemaakt te worden in 'type 1 informatier die

voortdurend in de gaten moet worden gehouden, terwijl men ook in
het primaire gezichtsveld haak en last in de gaten houdt (infor-

matie met een indicatieve waarde), en 'type 2 informatie' die wordt

gebruikt om bepaalde grootheden af te lezen, of wordt gebruikt bij
het werken op de instrumenten (informatie met een absolute beteke-

nis).
o Onder ttype 1 j-nformatier worden gegevens verstaan over de reste-

rende hefcapaciteit van de kraan en de snelheid van de verandering

daarvan, de snelheid van de hijstier en de weergave van de horizon-
taalstelling van de kraan (waterpas of daarvan afgeleid sigmaal).

Onder 'type 2 informatie' verstaan wij kwantitatieve gegevens over

giekhoek, gieklengte (vluchtstraal) en last.
o tTlpe 1 informatie' dient in een slanke console te worden aange-

bracht langs de voorste raamstijl aan de giekzijde (figuren 12 en

13, paneeL 2), ongeveer op ooghoogte en haaks op de horizontale
kijkrichting, zodat deze informatie zichtbaar blijft in het pri-
maire gezichtsveld bij rechte en achterovergestelde positie van

de stoel (voor verdere eisen zie paneel rij-informatie).
o "§zpe 2 informatier moet te zamen in een paneel worden onderge-

bracht schuin voor de machinist (figuren !2 en 13, paneel 3) aan

de giekzijde van de cabine en wel zo Laag mogelijk, maar zichÈbaar

over of langs de hand op de bedieningshandel en haaks op de kijk-
richting.

o Binnen handbereik daarornheen kr:nnen schakelaars en dergelijke
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voor de bediening van de beveiligingsinstallatie worden geplaatst
(programmeerknop of cassettehouder, testknop, overbruggingssleu-
teI, en dergelijke).
Bij afwijking van de horizontaafstelling van de kraan dient een

optisch knippersigfnaal (geel) te worden gegeven.

99- 9919r!19 I -y31 -19!9r r -$3É:ri I - -:r -9195 
ga-9y99r?a-911! g::y1!9l91

o Naast de zitting van de stoel aan de rechterzijde zou ten slotte
in het achterste gedeelte van de console (figuren !2 en 13, pa-

neel 3) de resterende schakelaars en instrumenten kunnen worden

geplaatst, zoals voor de verwarming, de ventilator, het hijsticht,
de oliedruk- en olietemperatuurmeters en eventueel een radio.

o Voor de uitvoering van de instrumenten kan worden verwezen naar

rso-601 1.

9v:+gs-e*89Y91*s9r
o Alle indicatoren, meters of schakelaars dienen voorzien Le zi-jn

van aanduidingen of symbolen die de fr:ncÈie op een duidelijk wij-
ze aangeven.

o De instrumenten dienen verlicht te kunnen worden en de verlich-
tingssterkte moet instelbaar zí)n zodanig dat deze zowel overdag

a1s ts nachts goed afleesbaar zL1n. Zij dienen zo ontworpen en

geplaatst te zijn dat hinderlijke reflecties in de ramen worden

vermeden.

Panelen dienen van dof donker materiaal te worden gemaakt, zodat

reflecties worden vermeden.

o Getalsmatige gegevens kunnen het beste door oplichtende getallen
worden r^reergegeven.

o Voor de lastmomentbeveiliging en andere begrenzingsinrichtingen
zijn richtlijnen ontworpen vraarnaar ver$/ezen kan worden (zie ont-
werp NEN 20282 Automatische begrenzingsinrichtingen) .
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11. LAWAAI EN TRILLINGEN

11.1 Geqevens verzameld bij de importeurs

Meetgegevens over het lawaainiveau zijn niet verricht tijdens de bezoe-

ken aan de iruporteurs. Aangezien de onderzoekers nog niet de beschikking

hadden over geluidsmeetapparatuur werd, om toch een indnrl< te krijgen,
de volgende empirische methode gehanteerd. Bij twaalf kranen, te weten:

drie truckkranen met twee motoren, twee truckkranen met één motor, a1s-

ook vier ruwterrein- en drie rupskranen (alle met één motor), was gele-

genheid de motor voluit te laten draaien, terwijl getracht is in de

twaalf hijscabines met de deur open subjectief en vrij grof het geluids-

niveau te schatten. Ook in vier rijcabines van drie trucks en één ruw-

terreinkraan is dat geschat met de deur dicht. Maatstaf was of men bij

vo1, of nagenoeg vol toerental, met flinke stemverheffing zou moeten

spreken om zich verstaanbaar te maken aan iemand op ongeveer een halve

meter afstand.
In één hijscabine van een truckkraan met tt/ee motoren was dat het geval,

maar in alle vier rijcabines zou stemverheffing ook nodig zí1n. Machi-

nisten zijn echter het grootste deel van de dag in de hijscabine werk-

zaant, zodat de expositie aan het hoge geluidsniveau in de rijcabines

wel beperkt is tot geniddeld een paar uur per dag. l,laar bij het rijden

draait de motor meestal continu op hoge toeren en bij het hijsen alleen

bij bepaalde typen werk.

In de hijscabines van drie typen kon men het geluidsniveau redelijk in

orde noemen; bij de orrerige negen typen vlas wel enige stemverheffing

nodig en zou het de conmunicatie met IÍEdewerkers romdom de kraan zeker

hinderen. Ook voor het comfort zou het niveau lager moeten zijn. Hier

komt toch wel een totaalbeeld naar voren dat niet zo gunstig is. Het

geluidsniveau, dat in doorsnee veel te hoog is, vormt bij de cabines

van mobiele kranen een duidelijk knelpunt.

Tegelijk is genoteerd of er duidelijk hinderlijke trillingen in de ca-

bines voelbaar waren via vloer, pedalen, stoel of anderszins. Dat h,as

het geval bij vijf van de twaalf kranen die we voluit lieten draaien.

Bij twee truckkranen en één ruwterreinkraan k!íamen die trillingen via

de vloer van de hijscabine, bij één ruwterreinkraan via de vloer van

de rijcabine en bij een vakwerkgiekkraan op baaden via de pedalen en de

vloer.
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Voorzieningen die lawaai en trillingen kr:nnen dempen zijn alleen met

betrekking tot de hijscabine bekeken (zie tabel 11.1).

Tabel 11.1 Ontbreken van voorzieningen die lawaai en trillingen dempen
bij drie soorten kranen; gegevens verzameld bij de impoÍteurs

ontbrekende
voorzieningen

totaal
(a=24)

truckkranen
<25t >25L totaal
(n=5) (n=8) (n=13)

(ruw) terrein-
krmen totaal

(n=7 )

rupskranen
<25t >25l- totaal
(n=2) (n=2) (n = 4)

geen geluiclsisolatie
on hijsnotor
geen geluiilsisolatie
in hijscabine

slappe wand
hi j scabine

geen trillingsdempers
onde.r hijscabine
geen enkele van de
4 voorzieningen

alle 4 voorzj-eningen
aanwezig

77

L7

o

15

5

2

3710

459

325

5 6 11

273

017

5

5

2

3

1

1

202

t23

101

011

101

000

Er is gelet op trillingsdempers onder de cabines, isolatiemateriaal dat

om de motor is geplaatst of in de hijscabines is aangebracht en daar-

naast is gekeken of de cabinewanden niet te slap zijn maar met voldoen-

de verstijvi-ngen zijn geconstrueerd. In vijf kranen was geen enkele van

de vier voorzieningen aan\^rezLgt in twee kranen hlaren alle voorzieningen

aanwezig. DaL wil niet zeggen dat een en ander ook niet op bestelling
leverbaar zoti zL)l.
Bij ongeveer een derde van de kranen vras isolatiemateriaal rond de mo-

tor aanwezig. Evenveel kranen hadden isolatiemateriaal in de hijscabi-

ne of hadden hijscabines die op trillingsdempers stonden. Bij twee der-

d.e van de kranen \^ras de cabinewand redelijk stijf. Demping van het Ia-

waai bij de motor is niet alleen van belang voor het comfort van de ma-

chinist maar ook voor de \^/erknemers en eventuele buurtbewoners in de na-

bijheid van de kraan. Daar komt nog bij dat sommige cabines een ruim

glasoppervlak hebben, waardoor weinig dempingsmateriaal in de ca"bine

kan worden aangebracht. Bovendien zullen vaak ramen en/of deur open staan

voor ventilatie of coÍununicatie waaïdoor het lawaai binnendringt.
Doorleiding van trillingen en schokken in de cabine ten gevolge van het

rijden is mede afhankelijk van de afvering en schokdemping van de assen

en het tlpe banden dat is toegepast (zie tabel 11.2). Er is niet met

kranen gereden, maar alleen geinventariseerd of er vóór en achter veren

of schokdempeïs aanwezig \^Iaren.



aanwezige voor-
zieningen aan
de onderwagen

totaal
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voorzijde:

- veren
- schokdempers

achterzijde:
- veren
- schokdempers
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Tabe1 11.2 Vering en schokdemping v;ul de assen van de onden{agen bij
twee soorten kranen; gegevens verzameld bij de irnporteurs

normale truckbanden

ruwterreinbanden met Iage druk

Bij alle truckkranen kwamen veren aan de voorzijde voori bij twee derde

van de kranen ook schokdempers aan de voorzijde of veren aan de achter-

zijde.
Bij de ruwterreinkranen kwanen deze voorzieningen in minder dan de helft

van de gevallen voor. AI deze kranen stond.en op lage-drukbanden die ho-

ge frequenties wel zullen dempen, naar de lage tussen 2 en 5 Hz niet.

ToeLichtíng bii de truckk?&pn

Bij de kranen met een normale truckcabine is een dieselmotor meestal

midden achter of achter onder de cabine geplaatst en is de rijcabine

vee1al wel bekleed met geluiddempend materiaal. Bij de kranen met het

smalle type rijcabine staat de motor er meestal naast; soms ontbreekt

isolatie in de rijcabine en in enkele gevallen zijn er openingen naar

de motorruimte voor het doorleiden varl bedieningsmiddelen, waardoor het

nodige lawaai in de cabine kan komen. De hijscabines op de bovenwagen

staan ten opzichte van deze motor verder weg dan de rijcabines hetgeen

in lawaai zal schelen. Als een oPen deur of een open raam echter naar

de motor is gekeerd, zal- er toch flink wat lawaai in de hijscabine kun-

nen doordringen.

In drie truckkranen was een tlveede dieselmotor op de bovenwagen aanwe-

zig, eenmaal recht achter de cabine en tweemaal aan de andere zijde vart

de giek; dat laatste'zal minder lawaai in de hijscabine geven dan het

eerste. Bij twee van deze drie dieselmotoren ontbrak isolatie om de

motor.
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ToeLichtingen bii de v'utterneinkranen

A1 deze kranen hadden één dieselmotor.

Van twee typen met aparte rijcabine \^raïen voor- en achterassen geveerd

en schokgedempt. De assen konden worden geblokkeerd voor het hijsbedrijf.

Bij een van deze typen was de dieselmotor direkt achter de rijcabine ge-

plaatst, bij de andere aan de achterzijde van de onderwagen, hetgeen in

Iawaaitransmissie naar de rijcabine duidelíjk zal schelen.

tre overige typen hadden de motor meestal aan de achterzijde en een enke-

ting aan de voorzijde van de ond,erwagen. De hijscabines draaiden over

het algemeen dichter langs de motor dan de hijscabines vEIn de truckkra-

nen en isolatie lijkt van groter belang, maar in de meeste ruwterrein-

kranen ontJcraken voorzieningen rondom de motor of in de hijscabine.

IoeLdchtíngen bíi de m,epskz'men

Bij één type rupskraan vormde de cabine één geheel met de machinekamer

zonder geluidwerende scheiding; in de andere drie gevallen was de motor-

ruimte gescheiden en aan d.e andere zijde van de giek geplaatst-

Eén motor was van het 3-cilindertype en produceerde duidelijk meer tril-

lingen dan een 4-citindermotor in een soortgelijke kraan-

It.2 Geqevens van de machinisten

Naast gegevens over het lawaai en de trillingen die door de machinisten

werden ervaren, werd tijdens dit deel van het onderzoek bij een zeven-

tal machines een korte geluidsmeting verricht. Wat de meningen van de

machinisten in hun cabines betreft, kan het volgende worden vermeld.

Lquaaí en tr'íLLdqen tiidens het z'iiden op de ueg

De rupskranen blijven buiten beschouwing, behalve de twee typen vakwerk-

giekkranen op banden; deze zijn bij de ruwterreinkranen geteld. Er is

gevraagd of men het lawaainiveau bij het rijden op de weg in orde' hoog

of te hoog vindt en hoeveel hinder men dan van trillingen heeft (zíe

tabel 11.3). Bij de helft van de kranen vond men het geluidsniveau in

de rijcabine wel in orde. Bij de ruwterreinkranen en andere waren de

oordelen overwegend "te hoogl" of "hoogt". Trillingshinder komt vrijwel

niet voor.
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Tabel 11.3 Problemen met lawaai en trillingren in cabines bij kranen
waannee op de weg wordt gereden; volgens de machinisten

Lailaai en tz,[LLingen tijdens het hiisbedriif
Van trillingen ook hier weinig hinder (zie tabel 11.4).

Tabel 11.4 Problemen met lawaai en trillingen bij het hijsen in de
hijscabines bij drie soorten kranen; volgens de machinisten

Het oordeel over het geluidsniveau tijdens hijswerkzaamheden is iets
ongunstiger dan tijdens het rijden over de weg. Bij de groep rupskranen

zijn ook nogal wat aanmerkingen op het geluidsniveau bij het hijsen.

Ioeliehtingen oql d.e maehinieten

De toelichtingen zijn schaars en nagenoeg niet specifiek voor één soort

machine. Enkele opmerkingen gaan over het niet kunnen horen van sigma-

len van buiten de hijscabine; twee machinisten venneldden problemen met

vermind.erd horen na het werk thuis. In een rupskraan die was ingericht

problemen met lawaai
en trillingen bij
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totaal

(n=17)

truckkranen

<25t >25t- totaal

(n=5) (n=4) (n = 9)

(ruw) terrein-
kranen e.a.
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bij het hLjsen

totaal
(n=2 I )

truckkranen
<25t >25t- totaal
(n=5) (n=4) (n = 9)

(ruw) terrein-
kraÍren totaal

(n=6)

rupskranen
<25t >25t Èotaal
(n=4) (n=2) (n = 6)

geluidsniveau:

- in ordè

- hoog

- te hoog

hinder trillÍngen:

- geen

- enlge

- veel

7

4

10

18

3

0

2

I
2

2

I
r

4

2

3

3

2

0

4

0

0

7

2

0

I
2

3

6

0

0

2

o

2

0

0

2

2

0

4

4

o

0

1

1

0

5

t
0



.L79-

voor grijperwerk (continu hoog toerental) had men zelf een geluidsiso-
lerende deur tussen bedieningsruimte en motorruirnte aangebracht.

Enkele machinisten zetten oorkappen op bij werkzaarnheden die een conti-
nu hoog toerental vereisten, zoals betonstorten.

11.2.1 Gegevens verkregen met een geluidmeting

De dBA-metingen zijn verricht bÍj zeven kranen met een Briel en Kjer
geluidsmeter tcype 2225 (zie tabel 11.5)

Tabel 11.5 Aantal kranen naar klassen van geluidsniveau in de hijsca-
bines met deur open en deur dicht en in de rijcabines met
de deur dicht

De kraantlpen waarbij de meting is verricht zijn: Clark-Kosmos truck,
alleen rijcabine, Grove RT63 alleen hijscabine en verder rij- en hijs-
cabines van de truckkranen: P en H 250 WM, Tadano TS150, Linkbelt
Hc218, Demach Hc75, Coles hydra 2528.

Dat is gedaan bij motortoerentallen die lagen tussen het maximum toeren-
ta1 en 80% daarvan, dat zijn toerentallen die bij het rijden op de weg,

bij betonstorten en dergelijke veel zullen voorkomen. In zes hijscabi-
nes van vijf truckkranen en één ruwterreinkraan zijn deze metingen ver-
richt, terwijl de giek over de voorzijde gedraaid stond. Een serie me-

tingen is gedaan met deuren en ramen gesloten en een serie met d,e deur

open; veel machinisten werken immers met de deur open. Verd.er is in zes

rijcabines met de deur en de ramen gesloten eveneens een meting verricht.
In de rijcabines is het geluidsniveau duidetijk hoger dan in de hijs-
cabines.

In één hijscabine, ongeacht of de deur open of dicht was, alsook in drie
rijcabines, lag het geluidsniveau tussen 85 en 89 dBA. In drie cabines

lag het niveau tussen 90 en 94 dBA, niveaus die ook maar een beperkt

klassen van geluidsniveau hij scabine
open deur deur dicht

rijcabine
deur dicht

70-74
75-79
80 - 84 (in dBA)
85-89
90-94

1

1

2

I
T

2

2

0
I
t

0
0
1

3

2

totaaf 6 6 6
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deel van de dag toelaatbaar zijn.
De extra isolatie van een dichte deur van de hijscabines bedroeg in
vier gevallen 2 dBA of minder en in tïIee gevallen 4 tot 5 dBA. Bij
twee truckkranen is met de open deur nog naar de dieselmotor gezwenkt.

Het geluidsniveau werd dan 7 respectievelijk 15 dBA hoger en liep op

tot 94 respectievelijk 95 dBA.

11.3 Conclusies en aanbevelingen

ConcLusies

Tijdens het rijden op de weg vond de helft van de machinisten het ge-

luidsniveau hoog of te hoog en de andere helft vondt het in orde; last
van trillingen had men bij het rijden nauwelijks. Het oordeel over het

geluidsniveau tijdens het hijsen was ongunstiger dan dat bij het rijden
op de weg. Vermoedelijk een gevolg van het feiÈ dat men veel rneer tijd
met hijsen bezig is dan met rijden, want bij de geluidsmetingen is ge-

bleken dat er in de rijcabines gemiddeld een hoger geluidsniveau heerst

dan in de hijscabines. Enkelen noemden verminderd horen 's avonds thuis,
maar de meeste machinisten hadden moeite om door het lawaai heen de sig-
nalen te horen van het personeel op de bouwplaats (zie ook het gegeven:

"kan signalen niet goed horen of zien" in hoofdstuk 10). Enkelen droegen

tijdens eontinu werk zoals betonstorten oorkappen of hadden tussen mo-

torruimte en de cabine isolatie laten aanbrengen. Bij de meetgegevens

bleek in vier van de zes rijcabines en in één hijscabine het geluids-

niveau boven de 85 dBA te liggen, in drie cabines zelfs dicht tegen de

94 dBA, dat zijn waarden die ook maar een beperkt deel van de dag mo-

gen worden toegelaten. Ook bij de kranen die we lieten proefdraaien tij-

dens de observaties bleek hoe moeilijk het was om een ander te verstaan

of om je verstaanbaar te makeni dat komt de commr:nicatie met anderen op

de bouwplaats niet Èen goede. White presenteerde in zijn onderzoek ook

een aantal gegevens over geluidsniveau (hoofdstuk 2) en ten opzichte van

deze waarden lijkt er wel enige verbetering op dit punt geboekt.

Uit onze metingen bleek verder dat de isolatiewaarde van een dichte hijs-

cabine ten opzichte van een open hijscabine in de meeste gevallen niet

meer dan 2 dBA opleverde en in een enkel geval 4 tot 5 dBA. Maar reke-

ning moet worden grehouden met het gegeven dat machinisten vaak met open

deur of ramen werken. Men zal de isolatie dan ook vooral bij de bron
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moeten aanbrengen, daarmee beperkt men ook de omgevingshinder voor an-

der personeel, bewoners of publiek. Er is gekeken naar de dempingsvoor-

zieningen en in twee derde van de kranen \^ras er geen isolatie rond de

motor of in de hijscabine aangebracht. Een enkel merk heeft in het ver-
kooppakket speciaal geluidswerende accessoires te koop, soms zelfs zeer

geavanceerd, waarbij het hele energievoorzieningssysteem geluidstechnisch

is aangepakt.

Aanbeoelíngen

Lawaai

o Bij een jarenlange, dagelijks 8-urige blootstelling aan geluid
bedraagt het veilige equivalente geluidsniveau: Leq= B0 dB(A) .

Daarbij moet rekening worden gehouden met de geluidsniveaus in de

cabines tijdens rij- en kraanbedrijf.
In verband met de cornmunicatie van de machinist met anderen op de

bouwplaats moet men naar zo Laag mogelijke geluidsniveaus streven.
Bij het streven naar geluiddempingr moet bij de bron begonnen wor-

den (geluidanne motoren, zo groot mogelijke afstand tussen motor

en cabine, omkasting met geluiddempend materiaal). Bij omkasting

van de motor dient deze zo uitgevoerd te zijn, dat demontagre en

montage hiervan niet te moeilijk rdorden.

o Overheersende tzuivere tonenr dienen te worden geweerd.

Trillingen
Ind.ien de kans bestaat dat motortrillingen in de cabine doordrin-
gen, dan dient de cabine op goede trillingsdempers te worden opge-

steld.
o In verband met het rijcomfort dient bÍj kranen die geregeld over

de weg rijden, gestreefd te worden naar een goede vering en schok-

demping van zowel voor- als achterassen, zonder dat de stabiliteit
van de kraan verloren gaat. fs dat niet mogetijk, dan wordt een

afgeveerde rijcabine aanbevolen.
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KLIMAAT EN VENTILATIE IN DE CABINES

12.t Gegevens verzameld bij de importeurs

Slechts een beperkt aantat factoren, samenhangend met het klimaat en de

ventilatiemogelijkheden in de cabineS, zíjrr bekeken. Een nauwkeuriger

en uitgebreider onderzoek naar het functioneren van de voorzieningen in
de cabines op dit punt vereist al gauw de nodige apparatuur en metingen.

In het kader van de onderhavige studie is van een dergelijke opzet afge-

zien.
De beoordeling heeft zich beperkt tot het tellen hoe vaak een verwar-

mingsaggregaat aanwezig was, hoeveel ruj-ten men kon openen en of er op-

vallende tochtopeningen waren (zie tabel L2.L).

Tabel 12.1 Voorkomen van enkele voorzieningen voor de klimaatregeling
en van tochtopeningen in hijscabines bij drie soorten kra-
neni gegJevens verza:neld bij de importeurs

In drie van de 24 cabines was geen kachel aanwezig, maar deze is moge-

lijk als accessoire wel door de importeurs leverbaar.

In één kraan konden behalve de deur geen rElmen geopend worden, hetgeen

de ventilatiemogelijkheden niet ten goede komt. fn tien kranen konden

drie ramen geopend worden. De kans op tocht lijkt, indien slijtage is

opgetreden, in zulke gevallen groter.

Opvatlende tochtopeningen zijn zesmaal geconstateerd, iets vaker bij de

ruwterreinkranen dan bij de andere soorten kranen.

ToeLichtingen

De verwarming vond meestal plaats door middel van een apart dieselolie-
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aggregaat met aanjage4 in enkele kranen met behulp van het koelwater-
circuit van de motor; Bij ongeveer de helft van de aggregaten die we

iets beter bekeken had de aanjager één snelheid ; de andere helft had

twee snelheden.

Slechts met enkele aanjagers kon ook koele lucht worden toegevoerd via
dezelfde luchtkanalen. Verder ontbrak in een aantal gevallen een goed.e

uitstroomopening voor de voeten of voor de ontwaseming van de voorruit.

L2.2 Geqevens verzameld bii de machinisten

Er is gevraagd of men geen, enige of veel hinder heeft van tocht, kou

of gassen in de cabines. Verder is over de hijscabines nog gevraagd hoe

goed deze te verwarmen of te ventileren zijn.

Ríjden op de aeg

Met 17 kranen wordt ook op de weg geregen.

zevental machinisten enige hinder. Van kou

slechts enkelen hinder (zie tabel 12.2).

TabeL I2.2 Problemen met klimaat en
rijden op de weg bij twee
machinisten

Van tocht daarbij hadden een

of gassen in de cabine hadden

ventilatie in cabines tijdens het
soorten kranen; gegevens van de

in de cabine enige
of veel hinder van:

totaal
(n= 17 )

truckkranen
<25t >25t totaal
(n=5) (n=4) (n = 9)

(ruw) terrein-
kranen totaal

(n=8)

tocht

kou

gassen
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0
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Verríehten odrt hij s,terk

Hinder van tocht tijdens hijswerk had men in negen van de 21 kranen (zíe

tabel L2.3). Bij de rupskranen en andere kwamen verhoudingsgewijs de

meeste tochtklachten voor; vijf machinisten in deze kranen ondervonden

wel hinder. Voor zover men hinder van kou had kwam dat ook vooral bij
deze kranen voor. De kachelcapaciteit is in het algemeen onvoldoende,



124 -

en in combinatie met het voorkomen van tochtgaten komt dit de gewenste

binnentemperatuur bij lage buitentemperaturen niet ten goede.

Tabel 12.3 Problemen met klimaat en ventilatie in cabines tijdens het
hijsen bij drie soorten kranen; gegevens van de machinisten

ondefferp totaal
(n=21)

truckkranen
<25t >25t totaal
(nr5) (n=4) (n = 9)

(ruw) terreln-
kranen totaal

(n=6)

. rupskranen (e.a. )

<25t >25t totaal
(n=4) ln=2) (n = 6)

in de hijscabine enige
of veel hindèr van!
- tocht
- kou
- gassen

verwarming in de hijscablne
- voldoende
- net voldoend.e
- onvoldoende

cabine onvoldoende
te ventileren

9
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5
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022
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2
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2
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25
13
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13
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In zeven van de 21 kranen had men

(driemaal veel hinder).
In vijf hijscabines, voornamelijk

venvarmingsmogeli jkheid maar net

Bij de ruviterreinkranen waren de

machinisten. In vijf van aIIe 21

heden echter onvoldoende.

Iast van gassen in de hijscabine

in die van truckkranen, vond men de

voldoende.

cabines goed te verwalínen volgens de

kranen vond men de ventilatienogelijk-

Toelíchtingen oet de maehínisten

Tochthinder hrerd voornamelijk in verband gebracht met kieren van niet
goed sluitende ramen/deuren, enkelen noemden tochtgaten ter plaatse van

de doorvoer van leidingen. Opmerkingen over de verwa:ming van de hijs-

cabine gingen over de slechte regelbaarheid van de temperatuur en van de

richting van de \^rarme-luchtstromen, onder andere naar de voeten, en naar

de ramen voor de ont\^/aseming. Eén machinist had zelf de luchtkanalen

verlengd.

De meeste opmerkingen over gassen in de cabine hadden betrekking op gas-

sen die uit de vendarminqskachel kwamen, enkelen meldden ook nog gassen

van de motoruitlaat, ontluchtingsgassen van het hydraulisch systeem en

aangezogen stof dat door de dieselmotorventilator in de open cabine werd

geblazen als de deuropening naar de motor gekeerd was.

De hrens van een geforceerde ventilatie tijdens wal:rn weer werd diverse

malen geuit. Enkele machinisten vonden dat er onvoldoende ramen open
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kr:nnen. Bij de rupskranen werd. nog vermeld dat er nogal wat warmte van

de motor en van de rernbanden in de cabine komt.

12.3 Conclusies en aanbevelingen

ConcLusies

Over de beheersing van het kh-maat tijdens het hijswerk hadden de ma-

chinisten nogal waÈ aanmerkingen, verhoudingsgewijs het meest bij de

rupskranen. Tochthinder kwam het meest voor en tochtopeningen zagen wij
ook bij de observatie van de cabines. Niet goed sluitende deuren of ra-
men, soms door slijtage reeds na twee jaar, waren de voornaamste ooÍza-
ken, maar ook enkele malen kwam er tocht door doorvoeringen van leidin-
gen of van bedieningshandels.

Verder kwamen er enkele klachten over gassen in de cabine, vooral af-
komstig van de kachel; de meeste kranen hadden een aparte olie-aggregaat
voor de verwarming. In de helft van de kranen vonden de machinisten de

verwarming maar net of niet voldoende. ToeLichtingen waren: slechte re-
gelbaarheid van de temperatuur en de richting van de luchtstromen naar

voeten of ontwasemer. Onder zomerse condities wordt het in nogal wat

cabines warm door het grote glasoppervlak. In sommige kranen konden

maar weinig ramen open of drong warmte uit het motorhuis in de cabine

door (rupskranen). Enkele machinisten hadden behoefte aan greforceerde

ventilatie voor de zomer.

AutbeueLingen

De aspecten van klimaat en ventilatie in de cabine verdienen de nodige

aandacht. In verband met de noodzakelijk grote raamoppervlakken kan

's zomers een grote warmtebelasting ontstaan en vindt in de winter veel
!,Iarmteverlies uit de cabine plaats. Daarom moet een klimaatregelings-
installatie voor de cabine word.en overwogen. Aan de volgende voorwaar-
den moet worden voldaan:

o Er dient in de cabine een ventilatorkachel aan!,rezig te zijn die
op een vaste plaats is gemonteerd. Bij lichte vorst (tot -5oC)

moet in de cabine een gemiddelde temperatuur van 18oC bereikt kun-
nen worden. In dat geval mag het verschil tussen de luchttempera-
tuur aan de vloer en aan het plafond niet meer bed.ragen dan 5oC.
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De ventiLatorkachel dient koude lucht van buiten aan te zuigen

en warÍne lucht af te voeren. De luchtsnelheden in de cabine moe-

Èen daarbij beneden 0125 m/s blijven. Voorkomen moet worden dat

verbrandingsgassen in de cabine komen.

De kachel moet voldoende capaciteÍt hebben om de raoen niet te

Iaten beslaan eÍt ze bij vorst ijsvrij te houden.

waar geen glas is toegepast dienen wandpanelen, plafond en vloer
van warnte-isolerend materiaal voorzien te zL)n.

Speciale aandacht moet worden besteed aan het tochtvrij afsluiten
en op langere te:mijn afgesloten houden van deuren, raJnen en even-

tuele luiken.
Indien geen klimaatregelingsinstallatie aanwezig is, dient, afge-

zien van de voorruit(en), de cabine tenminste nog één ruit te heb-

ben die geopend kan worden. Deze moet door niddel van een blok-
eermechanisme in verschillende standen kr:nnen worden vastgezet.

In de kraancabine moet de mogelijkheid ziJn om een geforceerde

koele luchtstroom met instelbare snelheid op het hoofd te richten.
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ENKELE GEZONDHEIDSKLACHTEN IN RELATTE TOT DE TAAKUlT-

VOERING DOOR DE MACHTNISTEN, HET oPTREDEN VAN (BIJNA-)

ONGEVALLEN MET DE KRAAN

In dit hoofdstuk wordt getracht enkele relaties te leggen tussen gezond-

heidsklachten en (bijna-) ongevallen die bij navraag bij de machinisten

zijn opgetreden enerzijd.s, en factoren samenhangend met de feitelijke
bediening van de kraan i.c. de taakuitvoerÍng door de machinisten ander-
zijds.

13.1 Gegevens verzameld bij de machinisten

Aan de machinisten zijn zes vragen gesteld over eventueel optredende

lichamelijk klachten tijdens de bedi-ening van de kraan. De vragen had-

den betrekking op het locomotore apparaat en de ogen. Er is geÍnfor-
meerd hoe vaak men tijdens de bediening van de kraan last had van pijn-
lijke of vermoeide voeten, benen, armen c.q. handen, schouders, c.e.
nek, rug en ogen. De resultaten zijn te zien in tabel 13.1.

Tabel 13.1 Enkele lichamelijke klachten die tijdens de bediening van
de kraan voorkomen, van machinisten op drie soorten kranen

Het meest komt het voor dat machinisten "soms last" ergens van hebben;

slechts vijf van de 32 keer dat men een klacht uitte had men er vaak

last van. Tussen de aspecten zijn wel verschillen. Het meest komt voor

dat men weleens last van schouders of nek heeft (508), gevolgd door last
van de benen en de ogren (308). Deze klachten komen bij de machinisten

van de drie soorten kranen in gelijke mate voor.

Last van armen of handen en van de voeten komt weinig voor en in het ge-

heel niet bij machinisten op de truckkranen. De aspecten te zamen geno-

IichaÍoelijke klachten die
soms of vaa]< voorkomen

totaal
(n*21)

truckkrmen
<25t >25t totaal
(n=5) (n=4) (n = 9)

(ruw) terrein-
krmèn totaal

(n=6)

rupskranen
<25t >25t- totaal
(n=4) (n=2) (n= 6)

last van ogen

last van voeten

last van benen

last vm amen, handen

Iast van schouders, nek

Iast van rug

6

3

7

3

10

2

1

0

2

0

3

1

2

0

1

0

2

0

3

0

3

0

5

1

I

2

2

2

3

1

2

1

L

0

z

0

0

1

1

0

2

1

2

1

2

(,
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men is het gemiddelde aantal klachten bij de machinisten op ruwterrein-
kranen 1r9; dat is iets hoger dan bij de machinisten op truckkrElnen en

rupskr€rnen (beide groepen 1,3 gemiddeld) .

Als we letten op de leeftijd van de machinisten, dan is het verschil in
klachten tussen de groep van 30 - 40 jaar en de jongeren te verwaarlozen.

Bijna twee derde vau:r de machinisten heeft weleens een ongeval of bijna-
ongeval met de betreffende kraan gehad (tabel 13.2).

Tabel 13.2 Aantal ongelukken of bijna-ongelukken met mobiele kranen;
gegevens van de machinisten

anÈwoord
totaal.
(n=21)

truckkranen
<25t >25t totaal
(n=5) (n=4) (n - 9)

( ruw) terrein-
kranen totaal

(n=5)

rrII)skranen
<25t >25t totaal
(n=4) (n=2) (n = 5)

heeft onqeluk Eet
kraan gehad

heeft bijna-ongeluk
net klaan gehad

7

6

213

202

2

2

1

1

t2

t2

De verschillen tussen de drie soorten kranen zijn niet zo groot, maar

tussen de drie leeftijdsgroepen wel. De drie oudere :nachinisten boven

de 40 jaar vermeldden geen enkel (bijna-)ongeval. Van de zes bijna-on-
gevallen werden er vijf gemeld door machinisten beneden de 30 jaar en

vijf van de ongevallen kwamen voor bij machinisten tussen de 30 en de

40 jaar.

ToeLichttngen DqL de nwchdnisten

Klachten over pijnlijke of vermoeide benen werden vooral in verband ge-

bracht met de te zware bediening van pedalen die men frequent moet ge-

bruiken, zoals hijs-, optop-, vrije val- of gaspedaal. Ook zijn er en-

kelen die verband leggen met de onjuiste plaats of stand van pedalen,

die zeggen dat er onvoldoende ruimte is om de benen eens te kunnen strek-

ken of een te grote fixatie van de voeten ervaren.
problemen met de alínen werden uitsluitend in verband gebracht met een

te grote afstand tot de bedieningsmiddelen die men frequent moet gebrui-

ken. Eén machinist had de handels zelf verlengd.

Bij schouder-, nek- en rugklachten heeft de helft van de klachten be-

trekking op de nek. Het omhoog moeten kijken door het bovenraam dat bij

bepaalde typen werkzaamheden veel voorkomt in combinatie met een niet-

verstelbare rugleuning of het ontbreken van een geschikte hoofdster:n,

werd het meest als oorzaak genoemd. Enkele machinisten vermeldden last
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van de schouders te hebben door de te gïote afstand r^raarop de bedienings-
middelen zijn opgesteld. In de rupskranen werden enkele van deze klach-
ten in verband gebracht met tocht en kou in de winter.
Bij de rneeste klachten over de ogen werden de heldere lucht en de zon

al-s boosdoeners genoemd; enkelen noemden daarbij ook nog het ingespannen

kijken op grote afstanden. Verder werd toegelicht dat getint venster-
glas weiníg zín heeft omdat men veel met de ramen open werkt. Een goed

verstelbare, doorzichtige zonneklep is naast d.e meestal reeds aanwezige

zonnebril we1 wenselijk, voor het geval men tegenlicht van de zon in ho-
ge of in lage stand ondervindt.
De toelichtingen over de (bijna-)ongevallen worden weergegeven per type

kraan, aI of niet met de oorzaak die de machinisten zelf noemden.

(biina- ) ongeuaLlen

truckkranen

oorzaak

- verblinding door zon1. last raakte aanpikker

2. vallend voon^rerp op cabine - wind

3. bijna gekanteld bij zwenken - gebrek aan ervaring
4. last uit haak geschoten - communicatiestoornissen met aan-

pikkers
5. door zwenkrem geschoten - verrijden met volledig uitge-

en gekanteld schoven mast

rerlerreuErelel -el -Y3EsgrEsreEEr$91 -9p -!31 99!
1. omgekanteld bij rijden - rechter achterwiel in sloot (dode

hoek)

2. omgekanteld bij hijsen - zwaaiende last en beveiliging
overbrugd

3. bijna omgekanteld bij rijden - rechter achterwiel in kuil (dode

hoek)

4. bijna omgekanteld bij hijsen - onvenvachts vastzitten van haak

5. aanrijding met auto - weigering stuur
6. geen toelichting

ryPS-EI9T91
1. bijna omgekanteld bij hijsen - bal aan haak bleef uit zicht

onverwacht vastzitten
2. omgekanteld bij hijsen - te zachte ondergrond
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De meeste ongevallen die door de machinisten werden genoeud, hadden be-

trekking op ornkantelen of bijna omkantelen van de kraan. Bij ruwterrein-

kranen en andere valt het op dat drie bijna-ongevallen betrekking had-

den op het rijden met de kraan, twee daarvan hadden te maken met gebrek

aan uitzicht.
Vier ongevallen tijdens het hijsen hadden te maken met de haak, twee-

maal bleef deze hangen, eenmaal raakte men een aanpikker en eenmaal

schoot de last eruit. Het lijkt erop dat het ïIaarnemen v€rn of reageren

op bijzondere omstandigheden met de haak erbij inschiet doordat de ma-

chinist de haak zelf niet kan waarnemen, doordat aanpikkers de haak aI

of niet met last onvoldoende in de gaten houden of daardat de communi-

catie met anderen mislukt.
T\^ree ongevallen hadden te maken met het nemen van extra risicots. Tijds-

druk kan hierbij een rol gespeeld hebben.

t3.2 Conclusies uit (bijna-)ongevallen met mobiele kranen en

uit enkele Iichamelijke klachten die in verband staan

met de werkhouding en de bediening

Verhoudingsgewijs veel machinisten die geÍnterviewd l^Ierden (13 van de

27, díL komt overeen met 62t) hebben met de kraan waarop zij werkten

weleens een ongeluk of bijna-ongeluk gehad. ook !Íhite (1973) maakte mel-

ding van het veelvuldig voorkomen van (bijna-)ongevallen met mobiele

kranen, vanwege d.e gebrekkige inrichting van de cabines.

Voor het ontwerpen van kranncabines valt hieruit te leren dat meer aan-

dacht moet worden geschonken aan het uitzicht uit hijscabines bij het

rijden en aan het zicht op de haak alsmede aan bescherming tegen ver-

blinding door de zon bij hijswerkzaamheden-

Een aantal ongevallen hebben betrekking op het sarnenspel met anderen

op de bour^rplaats. Voor het veilÍg werken npt de kraan is de machinist

ook afhankelijk van opdrachtgevers of aanpikkers. Meer aandacht zou men

moeten schenken aan de communicatie met en de deskr:ndigheid van aanpik-

kers alsook aan een zodanige werkorganisatie dat er minder druk op de

machinist wordt uitgeoefend om risico's te nemen.

Gebrek aan ervaring speelt ook een rol bij het verkeerd schatten van

risicors. Waartoe dat kan leiden mag blijken uit de pr:blikatie van

Vuorio (jaartal onbekend), die melding maakt vaul een ernstig ongeval
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met een ruv/terrei-nkraan in Finland. Deze ruwterreinkraan was ingezet
bij het monteren van betonnen dakbalken bij een industrieel nieuwbouw-
project. De hoofdliggers waren reeds eerder ter plaatse gefabriceerd en

gemonteerd. Men had berekend dat d.e betonnen balken ongeveer 7000 kg wo-
gen, en aangezien de vluchtstraal 7 13 m bedroeg zou hierbÍj het maxima-

Ie lastmoment niet overschreden worden. De machinist r^ras onervaren, kwam

van een wiellaadschop af en had naast wat dienstaanwijzingen slechts
twee weken praktijkervaring op een ruwterreinkraan gekregen. Tijdens het
hijsen van één van de balken viel de kraan om en vernielde daarbij het
bouwwerk dat bovenop de kraan in elkaar stortte. Resultaat: twee doden

en vier gewonden. Een nadere analyse van de toedracht bracht het volgen-
de aan het licht:

- het rechter achterstempel stond op een grondplaat op zeer zach-
te grond; het stempel was horizontaal niet voldoende uitgescho-
veni

- de barken bleken bij nadere berekening 7869 kg te wegen, waar-
door het maximaal toelaatbare lastmoment ruim werd overschreden;

- het geluidssignaal dat hiervoor moest waarschuwen functioneer-
de niet (afgezet door de machinist?), het lichtsignaal daaren-
tegen brandde we1;

- doordat de machinist tijdens het hijsen met de balk achter een

hoofdligger bleef hakenr Íràrtr de belasting toe en brak de grond-
plaat onder het stempel rechtsachter; daarna viel de kraan om.

Dit ongeruk, met een zeer trieste afroop, was ontsÈaan door een opeen-
volging van beslissingsfouten, in combinatie met een bed.ieningsfout van

de machinist.
In het algemeen kan gesteld. worden, dat het geven van voorlichting over
deze risicors zou moeten worden bevorderd zowel aan kraanmachinisten
a1s aan degenen die hem assj-steren of hem opdrachten geven.

White (L973) meldde reeds bij zijn onderzoek dat 678 van de machinisten
Iast hadd.en van lichamelijke klachten. Het hier beschreven onderzoek
geeft een zelfde beeld.
Er zí)n nogal wat klachten aan benen of voeten en aan schouders of ar-
men die men in verband brengt met de constructie van pedalen en handels.
Onjuiste plaatsing, stand. of te grote krachtsuitoefening worden a1s oor-
zaken genoemd. Een onjuiste werkhouding ars men langdurig naar boven

moet kijken, is aanlei-ding tot een aantal klachten over de nek; klachten
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over schouders en nek worden ook voor een gedeelte toegeschreven aan

tocht in de cabine. Last van de ogen werd vooral in nerband gebracht

met terke h:minantie van de heldere heuel of van de zon, maar ook een

enkele maal net ingespannen kiJken op grote afstand.

Deze bevindingen benestigen eerder gesigmaleerde problernen net betrek-

king tot de zithou&rg, het uitzicht en de kwalÍtelt van de bedienings-

middelen. Aanbevelingen ten aanzien van de constructle van de cabine

komen in de betreffende hoofdstr:kken aan de orde.

Verder kan worden aanbevolen dat voor nachlnisten die veel ret,een'open

cabine werken extra aandacht moet worden geschonken aan goede kleding

die ook beschenning biedt aan schou&rs en nek. Ook zou ren bij nachl-

nisten extra attent moeten zijn op het vermogen on goed scberp te zLen

op grote afstand en op grote gevoeligheLd voor grote verlichtingssterk-
tes, zodat biJtijds de juiste brillen kunnen worden verstrekt. Een en

ander kan biJ het vorderen der leeftijd veranderen,, zodat regelmatige

aandacht op dit punt wenselijk is.
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14. COM}4UN I CAT I E

Een goede communicatie van de machinist met het personeel op de bouw-

plaats is niet altijd gewaarborgd. Dat blijkt uit de achtergronden die
de machinisten vermeldden bij het beantwoorden van vragen over ongeval-

Ien, over de inspanning of over het al of niet goed kunnen horen of
zien van sigrnalen. Het is van belang aandacht te besteden aan verbete-
ring van zowel auditieve a1s visuele communicatie.

AwtbeoeLdngen

De aanv/ezigheid van doelmatige mogelijkheden tot communicatie tussen

de kraanmachinist en de mensen op de grond is van essentieel belang.

Met het oog daarop kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt.

o In die situaties waarbÍj de afstand tussen machinist en de aan-

pikker te groot wordt, of waarbij de last uit het zicht is, dient
er een doelmatig en storingsvrij draadloos communicatiesysteem in
de cabine aanwezig te zijn, zodaL de machinist met een of meer

mensen op het bouwterrein kan praten.

o Het systeem in de cabine zou kunnen bestaan uit een microfoon die

vanuit elke stoelpositie inspreekbaar is en een luidspreker in
een bovenhoek van de cabine achter de machinist.

o Een andere mogelijkheid bestaat uit het werken met een koptele-
foon, die een dubbele functie kan hebben. Enerzijds geeft dit de

mogelijkheid de lawaaibelasting van de machinist te verminderen

(zie hoofdstuk 10), terwijl anderzijds in de koptelefoon de com-

municatie-apparatuur kan worden ingebouwd.

o De microfoon dient voorzien te zijn van een automatische aan,/uit
regeling.

o Genormaliseerde gebarentaal (zie NEN 2025) dient te worden gezien

als noodzakelijke aanvulling op het hierboven omschreven communi-

catiesysteem (zie figuur 14). ZoweL de machinist a1s de aanpikker

dienen deze taal te beheersen.

o Het verdient aanbeveling de bij het Nederlands Normalisatie Insti-
tuut verkrijgbare geplastificeerde kaart waar de genormaliseerde

hand- en armseinen op staan, permanent en goed leesbaar aan de

buitenzijde van de cabine te bevestigen.

o Vooral in situaties waarin de kraan gedurende langere tijd in één

positie wordt gehandhaafd, is een akoestisch attentie-signaal voor

de machinist aan te bevelen.
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Figuur 14. Voorbeelden van hand- en armseinen volgens NEN 2025 (ae
volledige no:m is verkrijgbaar bij het NNI, Kalfjeslaan 2,
2623 AA Delfr)
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1. Algemeen 

1.1 Gegevens over onderzoek 

Datum observatie: ...•...•.•••.• • •...•••.•. 

Observator 

Importeur 

1.2 Algemene gegevens kraan 

Kraan: 

Merk .... , ....... ······· ··· ... . 
Type aanduiding 

Land v. herkomst 

Bouwjaar 

Soort kraan: truckkr. ruwterr. rups anders 

Vakwerkgiek 

• 'feleskoopgiek 

, Aantal kabines 

D 
lJ 

Maximale hijslast 

Toestemming openbare we~ 

Energievoorziening : 

Aantal motoren 

Energie-overdracht 
van de krachtsyste
men. 
(kraandeel) 

D 
0 

DO 
DO 

D 
=it 

ja~ nee D 

D 
dieselmech. D 
dieselhydr. D 

dieselelektr. D 

toelichting (probleem), sug- 2. 
gesties, goede oplossingen 

Toegang bedieningsplaats hijskabine 
(regelmatig in- of uitstappen vereist , 
soms snel) . 

2.~ Giek over het front 

- Toegankelijkheid algemeen 

Is driepuntsafsteuning 
van het lichaam mogelijk 

Zijn er struikelobjekten 
op de route naar of van 
de bedieningsstoel (in
of uitstappen) 

nee Q ja 0 

nee 0 ja 0 
- Voorzieningen voor afsteW1ing van het lichaam . 

steW1 voeten 

vertik aal 
(ladder, trap 
treden) 

aanwezig? knelpW1tf 

nee D ja 0 nee 0 ja 0 

horizontaal nee D ja 0 nee 0 ja 0 
(bordes, gang-
pad, chassis) 

steW1 handen 
(stangen, gre-
pen, leuningen) 

vertikaal nee 0 ja 0 nee 0 ja 0 
horizontaal nee 0 ja 0 nee Oja 0 

- deur en deuropening 

type kabinedeur draai [J s chuif 0 
deur moeilijk te ope-
nen bij beklimmen nee 0 j a 0 
deurvergrendeling 
ontbreekt nee 0 ja 0 
deurvergrendeling 
moeilijk te lossen 
van binnenuit 

andere problemen met 
de deur of deuropening 

nee Q ja Q 

• •....•.•.••.••..••••..•.•••• 2. 2 Andere standen van de bovenwagen 

zijn er toegankelijkheids
problemen met de giek naar 
achteren nee 0 ja 0 
zijn er toegankelijkheids-
problemen in de twee dwars- nee Q ja l_J 
standen 

- andere standen 

2.3 Overige opmerkingen over toegankelijkheid 

toeli chting (probleem) sug
gesties, g oede oplossingen 

Ïf _________________________________ _ 
knelpunten: 1) te weinig voorzieningen; 2) plaats niet goed; 3) vorm/stand 

niet goed; 4) niet voldoende antislip; 5) anders. 

z 
H 
"O 
G) 
1 

>'3 
z 
0 



3 . Zitgelegenheid in de hijskabine 

(steun bij bediening of rijden 
in ruwterrein) 

3.1 Stoel als geheel 

Merk 

Type 

plaatsing t.o.v. 
de vloer hoog D 

(vracht
wagen) 

laag 0 
(personen
wagen) 

3.2 Instelbaarheidsvoorzieningen 

(korte, lagge; lichte, zware 
machinist) 

Zitting aanwezig? 

voor-ach ter nee OjaO 

hoog-laag nee njaO 

helling nee 0 ja 0 

Ru2leunin2 

voor-achter nee [j ja Q 

Hoofdsteun 

• omhoog-omlaag neeQ ja 0 

Armleunin2en 

• omhoog-cmlaag neeQ ja 0 

Schokde!!Jl2in2 

• gewicht/mach. neeQ ja 0 

3.3 Overi2e voorzienin2en 

aanmerkingen op steun
vlakken (steun1 onderin 
rug, bovenbenen, zijde
lings, geen kuipzit,etc.) 

aanmerkingen op bekle
ding (te hard, zachtf 
niet vochtabsorberend, 
te glad)" 

veiligheidsriem 
aanwezig? 

knelpunt? 1
) 

nee D ja 0 
nee D ja D 
nee Oja 0 

nee 0 ja D 

nee 0 jaO 

nee 0 ja D 

nee 0 ja 0 

nee 0 ja 0 

nee 0 jaO 

nee 0 jaQ 

3.4 overige opmerkingen over zitgelegenheid 

toelichting (probleem) sug
gesties, goede oplossingen 

1) knelpunten: a) slag c,q, bereik onvoldoende; b) bediening vanuit stoel niet 
gemakkelijk)1 c) anders. 

4 Plaats van, ruimte in en afwerking binnen de hijskabines 

4.1 Plaats op de bovenwagen 

in rijrichting gekeken 

t.o .v. de giek links 0 rechts 0 
zijaanzicht iets 

t.o.v. hart draaikrans ver 0 ervoor 0 
ervoor of erop 

4 .2 Ruimte in de kabine 

bewegingsruimte 

m.b.t. benen 

armen 

hoofd 
(incl. helm, 
vering stoel) 

onvoldoende voldoende 

D D 
0 D 
0 D 

(oorzaken noemen zoals: kabineafmetingen, 
obstakels, stoelopstelling etc.) 

is ruststand voeten . 
in orde 
(ruimte voldoende, op
lopend vlak, stang) 

nee 0 ja D 

4.3 Afwerking binnen in de kabine 

is er kans op stoten 
aan objekten bij be
diening 

is er kans op bezeren 
aan scherpe delen 

4.4 Overige opmerkingen over 
van de kabine 

ja 0 nee D 

ja D nee 0 

ruimte in of afwerking 

(trillingsdemping, lawaaidemping, ventilatie 
zie betreffende onderwerp) 

toelichting (probleem ) sugges
ties, goede oplossingen 

. ... . ...... : ..... ............ . 
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5 Uitzicht uit de hijskabine 
·(let op: evt. rijden, last, haak, giektop, funktionarissen rondom etc.; 

vanuit goed ingestelde stoel; rekening houden met geheven/gestreken 
giek) 

5.1 Be2lazin2, s12ie2els 

type voorraam: 

toelichting (probleem) sugges
ties, goede oplossingen 

vlak (ruit tot vloer) 

geknikt ruit in bovendeel 

geknikt ruit in benedendeel 

ontbreken er ruiten 
(zij, achter) 
zijn er spiegels voor 
zicht naar achteren 
zijn er spiegels voor 
zicht op liertrommel 

5.2 Uitzicht bij normaal weer 

ja D 
nee 0 
nee 0 

0 
0 
0 

nee 0 
jaO 

jaD 

onvoldoende voldoende oorzaken!) 
belemmeringen 

vooruitzicht 
schuin naar 
boven 
vooruitzicht 
schuin naar 
beneden 
uitzicht 
rondom 

5.3 Voorzienin2en bij 

ruitenwisser 

op voorruit 

op bovenruit 

op andere ruit 

zonneklep 

voor voorruit 

voor bovenruit 

defroster 

voor voorruit 

voor bovenruit 

D D D 

D D D 

D D D 

bijzondere werkkondities 

aanwezig? werking goed? 2 ) 

nee OjaO nee DjaO 

nee DjaO nee OjaD 

nee OjaD nee DjaD 

nee OjaD nee DjaD 

nee DjaD nee DjaO 

nee 0 ja 0 
nee 0 ja 0 

evt. schetsje: 

.. .. .. . . .. 

.. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. 

.. .. .. .. .. 

toplicht nee 0 ja 0 ======························ · ·· · ·· 
5.4 Overi2e opnerkiogen over uitzicht 

1) oorzaken,belemmeringen: 2) 
1) raam te klein 

toel. op j uiste werking: 
1) sektor te klein 

2) raamstijlen, delen kabinewand 
3) bedieningspanelen, instrumentenconsöles 

2) verkeerde plaats 
3) anders 

4) giek, cylinders 
5) reflexies 

6 Bedienin2smiddelen voorrijden, stempelen en hijsbedrijf 

6.1 Schsts van bedienin2s-, informatiemiddelen, consöles of 12anelen in de hijskabine 
(bovenaanzicht; vanaf doorsnede ongeveer ter hoogte v.d. ellebogen tot op vloer) 

plaats, funktie v. bedien.middelen aangeven 
contouren van afzonderlijke panelen of consöles aangeven en nununeren 
evt. aangeven of er consöles of panelen anders in de kabine zijn geplaatst 
(wand of plavond) 
evt. detailleringen op pagina hiernaast aangeven 

voorzijde 

8 2 7 

voetli jn 
pedalen 

4 1 3 

knie lij n 

0 

6 11 5 

zitplaats 

heuplijn 

= 
10 9 

. \ 

achterziJde 
tussen heupen 
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6.2 Rijden (alleen hijskabine) 

Belangrijkste bedieningsorganen toelichting (probleem) sug- 6 . 4 Hijsbedrijf 

'handen aanwezig 
l) 2 ) gesties goede oplossingen Belangrij kste bedieningsorganen 

plaats knelpunten 

s tuurwiel, handels 

bijz. besturing 

hand gas 

versnellingshandel 

handrem 

voeten 

gaspedaal 

rempedaal 

koppeling 

claxon 

richtingaanwijzer 

hoge/ lage giering 

diff. blokkering 

overige problemen 

6. 3 Stempelen 

ja 0 nee 0 
ja 0 nee 0 
ja 0 nee Q 

ja 0 nee 0 
ja 0 nee Q 

ja 0 nee 0 
ja 0 nee 0 
ja 0 nee 0 

ja 0 nee 0 
ja 0 nee 0 
ja 0 nee LJ 

ja 0 nee LJ 
ja 0 nee 0 
ja Q nee Q 

D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 

D 
D 
0 
0 
D 
D 

Plaats van bedieningsmiddelen 

op onderwagen 

in hijskabine 

aantal bedien.ol:'ganen 

bewegingen gekoppeld? 

een zijde 0 twee z ijden [] 

plaats
1

) 0 

aantal 0 
ja D nee D 

......... ... ........... . ... . 

.............. .. ............ 
automatisch horizontaal ? ja 0 nee 0 .. . ... ... ...... ...... .... ... 

knelpunten bedien. 
onderwegen 
knelpunten bedien. 
hijskabine 

overige problemen 

1) plaatskode: 8 2 
Indien: 0, 1 
1, 2 aange
ven : links, 

op 

in 

ja D nee 0 ........................... . 
ja 0 nee 0 ............................ 

2) knelpuntskode: 1 .. niet verstelbaar; 2. afstand te 
groot; 3. uitslag te groot; 4. kracht te groot; 
5. stand niet goedr 6. onlogische bewegingsrichting; 
7 . conflict andere bed.organen; 8. anders nl. 

handen aanwezig s oort 

hoof dlier ja 0 nee 0 D 
hulp lier ja D nee D D 
giekver- ja 0 nee D D 
stel. 
teleskop. ja D nee D D 
z wenken ja 0 nee 0 D 
keuze lier ja 0 nee 0 D 
snel loop/ ja 0 nee 0 D 
hijs 
anders ja LJ nee 0 D 

voeten 

gas ja Onee D D 
hoofdlier ja Qnee 0 D 
hulplier ja D nee D 0 
g i e k ver- ja Onee D 0 
s t e l. 
teleskop. ja Qnee D D 
zwenken ja Qnee D D 
zwenk rem ja Q nee 0 D 
lier rem ja Onee D D 
anders ja Qnee D 0 

~~~~~2~-~~~~~~~~2~~~2~~~~ 

zwenk- ja Qnee D D 
handrem 
hijs- ja Onee D D 
claxon 
. ........ ja 0 nee D 0 
. ........ ja Onee D 0 

overige problemen: 

1) 
]Jlaats 

2) 
kn e lpunten 3 ) 

D c- 1 

D 
0 
0 
0 
D 
0 
D 

D [ 

D 
[] 

0 1·- -

[] 

0 L 

0 
D 
[J c=~ 

[J r 
D c 
0 
0 

toelichting (probleem) sugg1 
ties goede oplossingen 
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lngien joysticks; geeft patroon aan : 

~~~~~~::::: : : î ~~~~~~:::::: : î ~~~~~~ :: ::: :: î 
+-- - - ______. 

l l 
1) soor t bedienmiddel : 

1. wiel 
2. lange handel 
3. korte hande l 
4. joystick 
5. draaiknop 
6. schakelaar (wip, druk) 
7. beenpedaal 
8. voetpedaal 
9. voetschakelaar 

10. anders 

2 ) plaatskode : 
Indien : O, 
1 , 2 aange
ven: l inks, 
rechts , midden 

-~ 

l 
3) knelpuntskode : 

1. niet verstelbaar 
2. afstand te groot 
3 . uitslag te groot 
4. kracht te groot 
5 . stand niet goed,. 
6. onlogische bewegingsri chting 
7 . conflict andere bed. organen 
8 . anders nl . 

7 I nformatiemidde len , beve iliging op d e bedi e ning 

7.1 Rijden (alleen hijskabine ) 

aanwe z ig 

s nelheids- ja 0 nee D 
meter 
toeren- ja D ne e D 
teller 
s tand j a 0 ne e 0 
a . wielen 
. .. .. .... ja 0 nee D 

7. 3 Hijsbedrijf 

last ja o nee D 
lastmoment ja D nee 0 
last- ja 0 nee D 
moment % 

giekhoek ja 0 nee D 
giek lengte ja Onee 0 
vlucht- ja tJ nee D 
straal 
snelheid ja Onee D 
lier 
......... ja Onee 0 
........ . ja 0 nee D 

s oort 

D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 

1 ) 
plaats 

D 
D 
D 
D 

0 
0 
D 
D 
tJ 
D 
D 
D 
[] 

7.4 Kondities energie-, aandrijf s yste men 

motor ja 0 nee D D 0 
versnell. ja tJ nee D D tJ 
bak 
hydr.kopp. ja D nee D D 0 
pneumat. ja D nee D D D 
systeem 

D electr. ja nee D D D 
systeem 
kraanhy- ja D nee 0 0 D 
drauliek 
......... ja D nee D D 0 
..... .... ja D nee D D 0 

7.5 Beveiligin2en 012 de bedienin2 

2) 
toe l ichting (prob l e em) sugg. 

3) t i es goede oplossingen 
knelpunten 

[ . ...... . ....... . ..... . .... . 

.............. " .. . ·· · ··· . .. 

.. . .... · ... . ........ . ....... 

. .............. . ...... . .. . . 

......................... .. 

..................... . .... . 
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7.5 

8 Instrumentpanelen of consêles 
(en d~arin opgenomen bedieningsmiddelen, zoals schakelaars, drukknoppen etc . ) 

Beveiligingen op de bediening toelichting (probleem) sugges 
Benoem instrumentpanelen of consöles 
die te onderscheiden zijn (zie 6.1) 

toelichting (probleem) sugg 
ties goede oplossingen 

aanwezig soort.1) plaats2) knelpunten3) ties goede oplossingen 

lastmoruent ja Onee D 
einde hijs ja D nee D 
einde ja D nee D 
zwenk 
uit lood ja OneeO 

laatste 2 ja Onee 0 
wind. 
... ..... . ja D nee D 

1) soort presentatie: 
1. oplichtende getallen 
2. lampenrij 
3. wijzerkwaliteit 
4. wijzerkwal.+ kwant. 
5. licht continu 
6. licht discontinu 
7. hoorn continu 
8. hoorn discontinu 
9. au tom. afslag 

10. anders nl. 

D 
D 
0 
D 
D 

D 
0 
0 
0 
0 

D D 
2) plaatskode : 

Indien : 0, 

c 

1, 2 aange
ven: links, 
rechts, midden. 

J 

3) knelpuntskode: 
1. slecht zichtbaar 
2. slecht leesbare cijfers 
3 . schaal verwarrend 
4. reflexies in glas 
5 . verlichting niet goed 
6. anders nl. 

paneel 

paneel 2 ••• • ••.•.••.. • ••••..•.. 

paneel 3 •••.••.••••.•••........ 

Typeer funkties per paneel 

1) 
rijden stempelen hijsen beveilig kondities 
IS BM IS BM IS IS BM IS BM 

paneel DO []0 

paneel 2 DO t:Jo 
paneel 3 DO DO 

Problemen met panelen 

instrumenten niet haaks 
op kijkrichting 
afleesafstand te groot 

paneelachtergrond hindert 
aflezen 
onoverzichtelijke indeling 

DO 
DO 
OD 

DO 
DO 
DO 

paneel no. 
1 2 3 

000 

funktieaanduidingen niet goed 

opo 
DDD 
Cl D D 
000 
boo 
000 

afstand tot bedien.schakel. of 
knoppen te groot 
andere problemen 

DO 
DO 
DO 

overige opmerkingen over panelen of consêles: ... . •...............................•. . 

1) IS Informatie-Signaleringsmiddelen 
BM Bedieningsmiddelen (alleen schakelaars, knoppen e.d.) 
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9. Geluid, tr~llingen 

9.1 Geluidsbeoordeling 

Voorzover machine draaiend kan worden geobserveerd; 
schat geluidsnivo in kabine: deur open bij hijska
bine, deur + ramen dicht bij rijkabine; vol of bij
na vol toeren. 

hijsk. rijk. 

D 0 

D D 

D D 

zeer sterke stemverheffing of zelfs 
schreeuwen nodig voor spraak ver
staan op 11 meter'1 

hinder communicatie met personeel 
rondom kraan ; oncomfortabel nivo 
voor machin. 

zonder meer aanvaardbaar 

evt. meetgegevens noteren: 

~!.1:!~~!.!!= !:~;!~~~!!= 
deur open deur,ramen dicht deur, ramen dicht 

dBA D D 0 
komen veel hoge frekwenties voor? ja 0 nee 0 

9.2 Trillingsbeoordeling (in hijskabine; draaiende motor; 
vol, bijna vol toeren). 

trillingen dringen zeer duidelijk door "ia: 

9.3 Bronnen 

Benoem trillings-geluidsbronnen 

1) •••••••••••••••••••••••• 2) 

3) •••••••••••••••••••••••• 4) 

Geef plaats l) aan· t.o.v. de kabine. 

t.o.v. :,i.jskabine t.o.v. 

bron 0 
bron 2 D 
bron 3 D 
bron 4 D 

plaats kode: 

1) onder/in kabine 
2) direkt naast/achter kabine 
3) ver van kabine. 

vloer 

pedalen 

zitvlak 

anders 

rijkabine 

D 
D 
0 
D 

D 
D 
D 
0 

toelichting (probleem) sug
gesties, goede oplossingen 

...... , .............. " ..... . 

9 . 4 Dempingsvoorzieningen 

geen isolatie om motor? 

kabine op trtll.dempers? 

geen isolatie in kabine ? 

stijve kabine konstruktie ? 

voorwielen-
assen 

vering ja Onee D 
schokdempers ja 0 nee D 
anders ja Onee D 

~~~=~!.2' 
ja 0 nee [j 

ja 0 nee 0 
ja 0 nee 0 
ja 0 nee 0 

achterwielen-
assen 

ja 0 nee 0 
ja 0 nee D 
ja 0 nee 0 

Overige opmerkingen over . geluid, trillingen 

toelichting (probleem) sug
gesties, goede oplossingen 
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10. Verwarming, ventilatie (in hijskabine) 

10.1 Verwarming: 

~!: 
koelwater-circuit 

;·1 

olie, gas, benzine-aggregaat 

anders 

~~=~~~~~~~~~~2~~~~2 

D 
0 
D 

een snelheid 0 meer snelheden 0 
naar voeten 

naar defroster 

10.2 Ventilatie: 

aantal te openen ramen 
(excl. deur; toelichten welke) 

speciale ventil. roosters? 

geforceerde ventil. (zomer)? 

duidelijke tochtgaten, kieren? 

ja D neen 

ja 0 nee 0 

ja 0 neen 

ja Qnee 0 
ja Qnee 0 

Overige opmerkingen over verwarming of ventilatie 

toelichting (probleem) sw 
gesties, goede oplossinge1 
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1. Bij wat voor bedrijf bent u 
in loondienst? 

2. Wat is uw leeftijd? 

3. Wat is uw lichaamslengte in 
cm? 

4. Wat is het merk van de kraan 
waar u nu mee wer~t en wat is 
de type-aanduiding van de 
kraan ? 

5. Wat is het uouwjadr Vdn d" 
kraan? 

b . Hoeveel ton kan de kraan 
maximaal hijsen·? 

7. 'rut welke >iUOrt u"ltoort de 
kraan waar u nu mee werkt? 

8. Wat voor soort giek h"eft 
de kraan waar u nu mee werkt ? 

9. Hoeveel jaar ervaring heeft 
u als machinist: 

" \ 

bij een kraanverhuurbedrijf 

bij een aannemersbedrijf 

niet in loondienst maar 
zelfstandig 

.••.• jaar 

••••• cm 

Type : 

Merk: 

è!uuwjaar: 19 .. 

. . ... ton 

truckkraan of autokraan 

ruwterreinkraa1l 

rupskraan 

anders, nl .. . .. .. ............. • . . ( 

teleskoop 

vakwerk 

met deze mobiele kraan 

met mobiele kranen in het 
algemeen 

jaar 

jaar 

met kranen in het algemeen • • ••• jaar 

" nl. met •.••••..•••••••••••••••••••• 

10. Hoe vaak hueft u de afgelopen 
maand mat deze kraan gewerkt? 

11. Hoe vaak wisselt u doorgaans 
van bouwplaats? 

12 . Welke waren de belangrijkste 
werkzaamheden die u de afge
lopen maand met deze kraan 
verrichtte? 

Ll. Met hoeveel verschillende 
kranen heeft u de afgelopen 
maand gewerkt? 

14. Is er behalve de liijskabine 
een dparte rijkalJine op de 
krad.n aauwezigl 

iedere wer kdag of bijna iedere 
werkdag 

enkele werkdagen per week 

enkele werkdagen in de afge
lopen maand 

meerdere keren per dag 

meerdere keren per week 

minder dan eens per week, nl. 
ongeveer .•• . .. . .•..... .... . . .... ( 

hijsen met stelwerk 

betonstortwerk 

ander hijswerk 

grondverzet met dragline 

grijperwerk 

anders, nl •.... . .......... . ..... . ( 

aantal .... . 

ja ( ) nee ( ) 

.lnliien n~tJ dun kuttl u 1.Jt11•di:-;1· yt.ttuL mtJl oraug 1~. 

I>lliien ju: IJi l t u dwi uok de v0Lge11, Ie '"even vr•agen bew1 tuivm'<len , wc1c11•n.i 11 

met vroag 1/i verd<! I' kwit yu:un. 

14.1 Hoeveel moeite kost het u 
doorgaans om: 
in de rijkabiue t" komen 

uit de rijkdbine te komen 

14 . 2 Zijn er <voldoende goede 
steunpunten voor handen 
en voeten voor het in-
en uitklimmen van de rij
kabine? 

14.3 Bent u wel eens gestrui
keld of gev'allen bij het 
betreden of verlaten van 
da rijkabine? 

nee, ( ) 

geen 
moeite 

nee, ( ) 

geen 
moei te 

ja 

ja 

ja, ( ) ja, ( ) 

enio" veel 
moeite moeit~ 

ja, ( ) ja, ( ) 

enige veel 
moeite moeite 

( ) nee ( ) 

( ) ( ) 
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r>i . 4 Hoe goed is de bestuurdara
stoel instelbaar voor uw 
postuur ten opzichte van 
het etuur en de pedalen? 

14 . S Hoe qoed vindt u de echok
dempinq van de beatuurdera
stoel in de rijkabine? 

14.6 Is de rijkabine qroot ganoeq 
ale u het voertuig ~stuurt? 

14 . 7 Heeft u zich wel·eens bezeerd 
aan scherpe of uitstekende 
delen in de· rijkabine7 

goed 

net voldoende 

goed 

net voldoende 

ja 

nee 

( ) 

( ) 

onvoldoende 1 

paar wren 

naar achter 

omhooq 

omlaag 

onvoldoende ( ) 

nee: 

ta smal 

te laag 

te kort 

ja ( ) 

Indien u verder nog toelichtingen of suggesties voor verbeteringen heeft 
over de rijkabine dan kunt u deze hieronder vermelden . 

••• •• ••••••••••••• • ••••• ••• • •• •••••••••••• ••• •••••• • 1 •••• •• •••••••••• ••• •• 

15. Heeft de kraan waar u nu mee 
werkt een kenteken voor de 
openbare weg? 

nee 

1 

( ;° ) 

1 

ja, een zz 
kenteken 

( ) 

ja, een ander( 
kenteken 

Indien nee, dar• kunt u verder gaan met vr>uug 16. 
Indien ja , wiZt u dan de voZgende 9 vr·agen ook beanWoorden en daa171a verder 
f.J<tan met vr·aag 16. 

15.1 We lk deel van de werktijd 
rijdt u met deze kraan op 
de openbare weg van en naar 
de bouwplaats? 

een tiende van de werktijd of 
minder 

een tiende tot een kwart van 
de werktijd 

een kwart tot de helft van de 
werktijd 

meer dan de helft van de werk
tijd 

( ) 

IS.:.! Hoe gOüd vindt u het uit.zicht. 
tijde1111 het rijden op de weg 
bij normöal weer? 

\JO"d onvoldoende ( ) 

n"t voldoende 

Indiun onvoldoende, gaarne toelichten waarom ..•.........•.......... 

..................... ... .. . ......... .. ....... .... ... ..... ········ .. 

15.3 Hoe goed vindt u het uitzicht 
tijden& het rijden op de weg 
bij slecht weer? 

goed onvoldoende ( ) 

net voldoende 

Indien onvoldoende, gaarne toelichten waarom .•••.•.•.....•..•.. •• •• 

.......................... ... .... ......... ......... ..... .......... . 

15.4 Vindt u het galuidsnivo 
tijdens het rijden op de 
weg doorgaan& te hoog, 
veel te hoog of is dat 
wel in orde? 

Heeft u tijdens het rijden 
op de weg doorgaans hinder 
van : 

15. 5 opwaartse s~hokken 

1~ .6 van trillingen 
(via pedalen, vli"r uf 
stoel) 

IS. 7 van tocht in de kabine 

15.8 van kou in de kabine 

15.9 van gassen in d" kalJin" 

in orde 

nee, 

gee n ( ) . 
hinder 
nee, 
yeen ( ) 

hinder 

nee, 
CJ~en ( ) 

hiudcr 
nee , 
geen ( ) 

hind"r 
nee, 
geen ( ) 

hinder 

( ) te hoog 

veel te hoog 

ja, ja, 
enige ( ) veel ( 

hinder hinder 
ja, ja, 
enige ( ) veel ( 

hinder hind"r 

ja, ja, 
enige ( ) veel ( 

hinder hinder 
ja, ja, 
enige ( ) veel ( 

hinder hinder 
ja, ja, 
enige ( ) veel ( 

hinder hinder 

Indien u verder nog toe li ~hti. ng"n of sug\jesties voor verbe tering heeft 
naar aanleiding van vragen over het rijden op de weg dan kunt u deze 
hieronder vermelden . 
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fJe vu L9e>1de vi•uven gaun over het IJIJl'kEin 1118 t cill kMmi en owr ~ l<abine 

waar•i11 u c.ian ai t. 

16. Bedient u de stelJi>elS meestal 
buiten of binnen de kabine of 
is dat afwisselend? 

17. Hoe vaak moet u doorgaan& op 
de bouwplaats met de kraan 
van plaats veranderen en 
opnieuw stempelen? 

IB. Ondervindt u wel eens moei
lijkheden bij de bediening 
van het stempelen? 

n.v.t. 

bui ten de kabine 

binnen de kabine 

afwisselend 

n.v.t . 

meerdere keren per uur 

meerdere keren per dag 

minder dan één keer per dag, 

nl .••.......• ••. ..• •. ...•.••••... . .. 

nee, ( ) 
zelden 
of nooit 

ja, 
soms 

( ) ja, 
vaak 

( ) 

Zo jd, ga;:.rue toelichten •........................................... 

19. Hoe vaak komt het voor dat u 
vele malen achter elkaar de 
hijskabine in en uit moet? 

zeldt!n 

501115 

Vàdk 

lndieu ~oms uf vauk; gdäcue tuelic.:htt~ JJ Wdd rvoor. 

20. Hoeveel moeite kost het u 
doorgaans om : 

in de hijskabine te komen 

uit de hijskabine te komen 

21. Zijn er bepaalde standen van 
de bovenwagen waarbij het extra 
moeite kost om in en uit de 
kabine te komen? 

zo ja, welke standen? 

·' 

nee, ja, 
geen ( ) enige 
moeite moeite 
nee, ja, 
ge"n ( ) eniye 
moeite moeite 

nee ( ) 

ja, 
( ) veel ( ) 

moeite 
ja, 
veel ( ) 

moeite 

ja ( ) 

.................................................................... 

;n . l!lijn er vold0tmde go"d" ste u11-
punten voor handen en voeten 
voor het in- en uitklimmen Vdn 
de hijskabine? 

23. Is de kabinedeur van de hijskdbine 
gemakkelijk van bui ten of binnen 
te openen, te sluiten of vast te 
zetten? 

ja 

ja 

( ) nee ( ) 

( ) nee ( ) 

Indiep nee, gaarne toelichten .... ..•. .......•... ..• ...•.•.•••••...•. 

24. Werkt u meestal met: 

open of dichte deur? 

open of dichte ramen? 

2~. Verlaat u de hijskabine meestal 
door op de grond te springen of 
door nadr beneden te klimmen ? 

26. Bent u wel eens gestruikeld, 
uitgegleden of gevallen bij 
het inklimmen of verlaten va11 
de hijskabine? 

21. Hoe <JOt!d is de stot!l in de 
hijskabine instelbaar voor 
uw postuur ten opzichte van 
de handels, de pedalen en 
eventueel het stuur? 

28. Hoe goed vindt u de schok
demping van de stoel in 
de hijskabine? 

29. Hoe goed vindt u de bewe
gingsruimte voor benen, 
armen en hoofd als u de 
kraan bedient? 

open dicht 

open dicht 

door op de grond te springen 

door naar beneden te klimmen 

ja ( ) 

yoed 

net voldoende 

yot<d 

net voldoende 

goed 

net voldoende 

nee ( ) 

onvoldoende: 

naar voren 

naar achteren( 

omhooy 

omlaag 

achterover 

onvoldoende ( ) 

onvoldoende: 

beenruimte 

armruimte 

ruimte boven 
het hoofd 
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30. 

31. 

32. 

J3. 

34. 

i ~ . 

He"ft u zich wel etms bei.eerd nee ( ) ja ( ) 

aan scherpe of uitstekende de-
len van de hijskabine? 

Hoe vaak gebruikt u de MdXi- OtUi, ( ) ja, ( ) ja, ( ) 

male hijshoogte van de kraan ? zelden soms vaak 
of nooit 

Hoe vadk moet u lasten ver- nee, ( ) j&, ( ) ja, ( ) 

plaatsen beneden het maai- zelc;ien soms vaak 
veld? of nooit 

Hoe vaak moet u wet de kraan nee, ( ) ja, ( ) ja, ( ) 

rijden als er een lut in zelden soms vaak 
hangt? of nooit 

Moet u, als uw stoel is inge- nee ( ) ja, bij kijken: 
steld, uw lichaam toch gere- voren 
geld sterk buigen of verdraaien 

naar 

om het werk goed te kunnen naar boven 
blijven zien.? 

naar beneden 

naar achteren( 

naar opzij 

Indien u verde r nog toelichtingen of s uggestie s voo r verbetering heeft 
naar aanleiding van de vragen over de hijskabine en de stoel dan kunt 
u deze hieronder vermelden . 

Heeft u tijd"11s de bedit!ning van 
de kräa11 wel eens last van: 

pijnlijke of vermoeide ogen ne e, ( ) ja, ( ) ja, ( ) 

zelden soms vaak 
of nooit 

pijnlijke of vermoeide voeten nee, ( ) ja, ( ) ja, ( ) 

zelden soms vaak 
of nooit 

pij11lijke o f vermoeide benen nee, ( ) ja, ( ) ja, ( ) 

zelden soms vaak 
of nooit 

pijnlijke of vermoeide armen/ nee, ( ) ja ( ) ja, ( ) 
handen zelden soms vaak 

of nooit 

pijnlijke of , vermoeide achou- nee, ( ) ja, ( ) ja, ( ) 
ders of nek zelden soms vaak 

of nooit 

een pijnlijke of ve.tlllOBide nae, ( .> ja, ( ) ja, ( ) 
rug zelden soms vaak 

of nooit 

36 . Zijn er handels die u steeds 
mout t>edienen1 

diu voor u te ver wug 11taan? 

die bij bediening veel kracht 
vergen? 

die zo werken dat u de kraan 
maar moeilijk nauwkeurig kunt 
besturen als het er op aankomt? 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

ja 

Indien ja, gaarne toelichten welke handels en wat er aan mankeert. 

37. Zijn er pedalen die u steeds 
moet bedienen; 

die voor u niet goed staan? 

die bij bediening veel kracht 
vergen? 

die zo werken dat u de kraan 
maar moeilijk nauwkeurig kunt 
besturen als het er op aankomt ? 

nee ja 

nee ja 

nee ( ) ja ( ) 

Indien ja, gdarne toeli c hte n we lke pe dä len en wat er aän mdnk t!ert. 

38 . Zijn er wel eens omstandigheden 
dat u zo veel bedieningsorganen 
tegelijk moet bedienen dat u 
handen en/of voeten tekort komt? 

nee ( ) ja ( ) 

Indien ja, gaarne toelichten . . ... . .. . .. . .. .. ... .. .... .. .•... ... .. .. . 

39 . 

.. ..... . ~ .... ................... ...... .... ......... ... ... ...... .... . 

Zijn er wel eens omstandigheden 
dat u belangrijke meters of in
atrumenten niet of gemakkelijk 
verkeerd kunt aflezen? 

·' 

nee ( ) ja ( ) 

Indien ja, gaarne toelichten ...... • .. • • • ••.• • •. •• .•..... . •..... ... . . 
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40. Zijn er wel eens 0111Standigheden 
dat u belangrijke signalen niet 
goed kunt horen of zien? 

Indien ja, gaarne toelichten 

41. Zijn er meters, instrumenten of 
signaalgevers die u in da hijs
kabine zoudt kunnen missen? 

n" 

nee 

( ) ja ( ) 

( ) ja ( ) 

Zo ja, welke? .••••••.•••••..•. •••... ......•...••••.. • ..••.. • ..•..•• 

42. Ontbreekt er volgens u belangrijke 
informatie over het hijsen of over 
de motor die eigenlijk wel zicht
baar of hoorbaar zou moeten zijn? 

nee ( ) ja ( ) 

Zo ja, welke informatie? .•..... . ..•. ... .............•.....•.... . ... 

4 3 . Als de kraan automatisch stopt of 
is geblokkeerd, weet u dan steeds 
wat e.r aan de hc.u1d is? 

( ) nee ( ) 

Indien nee, wilt u dit dan toelichL.::11 "? ... "."." " "." ...... " " . 

.. . ..... .. . .. . ...... .... ... .. ... .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. ...... . · . ... .... . 

44. Heeft u wel eens problemen met een 
last;11omentbeveili9ing die niet goed 
werkt? 

nee ( ) ja ( ) 

Indien ja, wilt u die problemen toelichten·? . . .......... , .. , . . , , ...• 

.. ..... ........ ··········· .... . . " .. . ..................... . ... .. .... . 

45. Heeft u zich wel eens vergist bij 
het programmeren van de lastmoment
beveiliging? 

nee ( ) ja ( ) 

Zo ja, wilt 'u dat dan toelichten? ••....•..•. .•.. ..•••••..•..•....•• 

..... ........................ ...... .... . ············ ............... . 

...... ······················ ... ················ .................... . 

46. Heeft u tijdens het werken met 
de kraan wel eens een ongeluk 
of bijna-ongeluk gehad? 

Zo ja, gaarne toelichten 

47. Vindt u het geluidsnivo tijdens 
het verrichten van hijswerk door
gaans te hoog of is dat wel in orde? 

48. Heeft u tijdens het hijswerk 
doorgaans hinder van: 

trillingen (via pedalen, vloer nee, 
of stoel)? geen 

hinder 

tocht in de kabine? nee, 

kou in de kdl>ine? 

gassen in de kdbin" ? 

vuu Vt!rblindiug of reflek

ti~s in de ruiten? 

geen 
hinder 

net, 
9t:!t!fl 

hinder 

r1ee, 

<_Jt:en 
hindt..!r 

yee11 

hincier 

yutod 

nee ( ) ja ( ) 

in ( l hoog ( ) te ( ) 
orde hoog 

( l ja, 
enige 
hinder 

( ) ja, 
enige 
hinder 

( l ja, 
enige 
hinder 

( ) . ja, 
eniye 
hinder 

( ) ja' 
eni<Je 
hinder 

( ) ja, ( l 
veel 
hinder 

( l ja, ( l 
veel 
hinder 

( l ja, 
veel 
hinder 

( ) ja, 
veel 
hinder 

( ) ja, 
veel 
hinder 

( ) 

( ) 

( ) 

onvoldoende ( ) 49. Hoe goed vi ndt u het uild<:ht. 
tijdens het hijsen bij nor
maal weer (naar voren, naar 
boven en naar beneden) ? 

net voldoende 

Indien onvoldoende, yadrne tuelicll ten . . ......... . .................. . 

Hoe vindt u het uitzicht 
tijdens het hijsen bij slecht 
weer (naar voren, naar boven 
en naar beneden)? 

goed 

net voldoende 

onvoldoende ( ) 

Indien onvoldoende, gaarne toelichten .•....•.........•......•..•... 

.......... ···,······· ....... .. .. ... ... .... ........ .... .............. . 
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50. Hoe goed iw de kabine te ver- go"d onvoldoende ( ) 
warmen? 

net voldoende 

51. Hoe goed iw de kabine te v"n- goed onvoldoende ( ) 
tileren? net voldoende 

Indien u verder nog toelichtingen of suggesties voor verbetering heeft na a r 
aanleiding van vragen over de fysieke werkomstandigheden tijdens het hij s
werk, dan kunt u deze hieronder vermelden. 

5 2 . Welke zijn de gunstigste punten 
aan de kabine(s) en de bediening 
van de kraan? . .. .• .• . . .... • . . .. .. .... .. ......... . .. .. .. . . . ... .. .. .. 

53. Welke zijn de ongunstigste puu·
ten aan de kabine(s) en de be-
diening van de kraan·! . ..... . .. . ... ... . ... ... ..... . . . . ... . ......... . 
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