TANULSÁGOS MUNKABALESETEK
- válogatás a munkavédelmi hatóság által vizsgált balesetekből Hengerpárok közé szorult
A gépbeállító munkakörben foglalkoztatott munkavállaló halálos kimenetelű munkabalesetet
szenvedett egy PET fóliahúzó gépsor javítása, beállítása során.

PET fóliahúzó gépsor calander géprész hátsó része, a baleset helyszíne, az elszakadt fólia. Vészleállító berendezés ezen a
részen nem volt kialakítva (munkavédelmi hatóság felvétele)

A sérült munkavállaló gépbeállítóként dolgozott a munkáltató telephelyén egy fő gépkezelővel és egy fő
műszakvezetővel.
A munkaterületen a PET fóliahúzó gépsoron PET palack darálékból műanyag fólia gyártását végezték.
A gép üzemszerű működése közben nyomás probléma lépett fel, melynek következtében a fólia, a gépsor
calander részénél nem volt megfelelő minőségű, elszakadt. A hiba elhárításához a gépet leállították, majd
a javítást megkezdték, melyben mind a három munkavállaló részt vett.
A nyomás helyreállítása érdekében a calander géprészt az extruder fej alól kivezették, a calander rész
hátuljánál a szakadt fóliát a hengerek közül kihúzták. A gépbeállító az első résznél lévő hengerek
letisztításához a gépet ismét elindította. Szólt a gépkezelőnek, hogy a fólia ismételt befűzésében
segédkezzen. A géprész bejövő oldalán egymás felett 6-8 cm távolságra kialakított 3 darab hajtott,
összeforgó hengerpár működése is beindult.

A PET fóliahúzó gépsor calander géprész első része, három darab hajtott összeforgó hengerpár. A
munkavállalót kezénél fogva a középső és a felső hengerek húzták be. Vészleállító zsinór csak a gép első
részénél volt kialakítva (munkavédelmi hatóság felvétele)

A gépbeállító és a gépkezelő a calander gép hátuljához ment, és ott a sérült, a géprész hátsó részénél
kialakított nem hajtott hengerek közé bebujt és a gépkezelő által húzott fólia ismételt befűzését
megkezdte.

A PET fóliahúzó gépsor calander géprész hátsó része, a baleset helyszíne
rekonstrukció során ahogy a munkavállaló a nem hajtott hengerek közé bújt (munkavédelmi hatóság felvétele)

A veszélyes géprésznél a belépést, benyúlást megakadályozó biztonsági, illetve vészleállító berendezés
nem volt kialakítva.
A gépbeállító jobb keze a hajtott középső és a felső hengerek közé került. A munkavállalót kezénél fogva
a hengerek egészen mellkas részig behúzták.

A PET fóliahúzó gépsor calander géprész hátsó része, a baleset helyszíne
rekonstrukció során ahol a munkavállalót kezénél fogva a hengerek behúzták (munkavédelmi hatóság felvétele)

A munkavállaló kiáltására felfigyelő gépkezelő és a géptől pár méterre tartózkodó műszakvezető a
calander géprész bejövő oldalán teljes szélességben és két oldalt a géprész teljes hosszának közepéig
kialakított vészmegállító zsinór meghúzásával leállították a gépet.
A vészleállítás következtében a sérült a hengerek szorításából kisszabadult és a hátsó, nem hajtott
hengerekre esett. A sérült munkavállalót munkatársai lefektették, majd mentőt hívtak. A mentők,
helyszínre érkezést követően az ellátást megkezdték, de a munkavállaló sérüléseibe a helyszínen belehalt.
Munkavédelmi hatóság megállapításai
A fólia befűzési tevékenységet a PET fóliahúzó gépsor calander géprész hengereinek működése közben
végezték, a veszélyes géprész hátsó végénél a belépést, benyúlást megakadályozó biztonsági berendezés
és vészleállító berendezés nem volt kialakítva.
A baleset okláncolata:
− A PET fóliahúzó gépsor üzemszerű működése közben nyomás probléma lépett fel.
− A nyomásprobléma miatt a fólia elszakadt, a gépből az elszakadt részt kihúzták.
− Az automata üzemmódban működő gépet leállították.
− A hibát elhárították.
− A gépbeállító, a gépet ismételten elindította, az első géprésznél lévő hengereket letisztította.
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A gépbeállító a gép hátuljánál a nem hajtott hengerek közé bebujt.
A gépbeállító a hajtott összeforgó hengerpárok közé a fólia befűzését megkezdte.
A hengerek a sérültet a jobb kezénél fogva behúzták.
A gépkezelő, a balesetet észlelvén, a vészmegállító zsinór megrántásával a gépet leállította.
A sérültet a hengerek közül kiszabadították.
A sérült munkavállalóhoz mentőt hívtak, de súlyos belső sérülései miatt a helyszínen életet
vesztette.

Munkáltatói intézkedések:
- Rendkívüli munkavédelmi oktatás. Soron kívüli gépvizsgálat elvégzése.
- Vészkapcsoló és biztonsági berendezés felszerelése.
Felügyelői intézkedések:
- Tevékenységet felfüggesztő ideiglenes döntés- végzés
- Gép használat felfüggesztése ideiglenes döntés-végzés
- Hiányosságok megszüntetésére kötelező munkavédelmi határozat
- Munkavédelmi bírságot kiszabó munkavédelmi határozat
Tanulság:
Nem következett volna be a baleset, ha:
• a munkavállaló a fólia befűzéséhez a gépet leállítja,
• a munkáltató műszaki intézkedéssel megakadályozza, a működő gép veszélyes terébe történő
bejutás, benyúlás lehetőségét.

