TANULSÁGOS MUNKABALESETEK
– válogatás a munkavédelmi hatóság által vizsgált balesetekből –

Szétrobbant gumiabroncs okozta halálos munkabaleset
Családi vállalkozásban működő gumiszerelő és autómosó munkáltatónál történt a baleset. A
munkavállaló szakmai képesítéssel is rendelkezett, a gumijavítást, autómosást, a
munkavállalók irányítását és az egyéb működéshez szükséges feladatokat a gyakorlatban is
ellátta. A gumijavító műhelyben a 8 órás napi munkaideje után, este 20 órakor kezdett
hozzá egy, a délután folyamán általa személyesen átvett gépjárműkerék defektjének a
javításához.
A járműkerék osztott tárcsás kivitelű volt. A két fél tárcsa összezárására a középponttól
számított 15 cm-es sugarú körben a gyártó 8 db furatot képzett ki, amelyet 8 db átmenő
menetes szárú csavarral és a hozzávaló anyákkal kellett volna összezárni.
A munkavállaló elkészült a javítással és hozzákezdett a kerék összerakásához. A két fél
tárcsát a 8 db összecsavarozási pont helyett csak 4 helyen (minden második furatnál) látta el
csavarokkal és szorította össze azokat. Ezt követően a műhely padozatára fektette az
összeszerelt kereket és hozzálátott a gumitömlő levegővel feltöltéséhez. A nyomásmérő
órával ellátott 4,5 bar nyomású levegőpisztoly működtetése közben a padozaton lévő kerék
fölé hajolt.
A feltöltés során a befújt levegő nyomásnövekedése miatt az osztott tárcsára olyan
oldalirányú feszítő erő hatott, hogy a szabálytalanul, csak 4 db csavarral összefogatott
tárcsafél a szorító csavarfejekből a furatoknál, az anyagában kiszakadt és szétrobbant. A
fém tárcsafél a munkavállalót fejen találta, aki az elszenvedett súlyos sérülése
következtében a helyszínen életét veszítette. A robbanás ereje olyan volt, hogy a leváló
tárcsafél a javítóműhely tetőlemeze hőszigetelő anyagú lemezébe fúródva állt meg.
A baleset okláncolata:
-

Rendes munkaidő utáni, „sietős” gumijavítás,
Munkavédelmi ismeretek hiánya (a kereket védőkeretbe - biztonsági berendezésbe kell helyezni);
A szereléshez szükséges biztonsági berendezés hiánya (Közúti járművek szerelhető
kerékpántperemes kerekeinek feltöltésekor alkalmazott védőeszköz MSZ-074456:1991 szabvány);

-

Az előírás szerinti 8 db rögzítő csavar helyett csak 4 db beszerelése a két tárcsafél
összeszorításához;
A gumitömlő levegővel történő töltésekor elszabaduló alkatrészek;
A fém tárcsafél a munkavállalót fejen találta;
A sérült a helyszínen elhunyt.

Munkáltatói intézkedések:
A munkáltató rendkívüli munkavédelmi oktatást tartott az azonos munkakörben
foglalkoztatott munkavállaló munkába állása előtt.
A műhely berendezéseinek, technológiájának teljes átvizsgálása munkavédelmi szempontok
alapján.
Felügyelői intézkedések:
Tevékenységet, használat felfüggesztő, hiányosságok határidőre történő megszüntetésére
kötelező, valamint munkavédelmi bírságot kiszabó I. fokú határozatok.
Tanulság:
A munkabaleset nem következett volna be, ha:
- az előírt számú rögzítő csavart használja;
- a levegővel való feltöltés előtt biztonsági/védőberendezésbe helyezi a kereket.

