TANULSÁGOS MUNKABALESETEK
- válogatás a munkavédelmi hatóság által vizsgált balesetekből -

Hűtővízcső szerelés közben 6 m magasból leesett

A hegesztő csoportvezető a legyártandó hűtővízcső pontos méretét szerette volna megmérni. Ehhez
egy bérelt ollós emelővel felment munkatársával a hűtővízcső helyének magasságába. Az ollós
emelő munkaszintje 3,9 méteren volt.
A csoportvezető kioldotta az ollós emelőben használt Y alakú rúgós kikötőkötelét, felállt az ollós
emelő korlátjára, majd a mellette a talajtól mért 6 méter magasságban lévő 40x40 cm-es
légtechnikacsőre kimászott.

A kiépítés alatt álló légtechnikai csőhálózat
(munkavédelmi hatóság felvétele)

Az ollós emelő és a baleset helyszíne
(munkavédelmi hatóság felvétele)

A cső a munkavállaló súlyától leszakadt. A munkavállaló az alatta lévő gázpalacktároló kalodájára
esett és a fejét a koponyája hátsó részénél beütötte.

Gázpalack tároló kaloda, melyre a munkavállaló ráesett (munkavédelmi hatóság felvétele)
Munkavédelmi hatóság megállapításai
A személyek általi terhelés elviselésére nem méretezett, magasban lévő szerkezeteken történt a
munkavégzés.
A leesés elleni védelem hiányában történ a munkavégzés.
A baleset okláncolata:
- A sérült csoportvezetőként le akarta mérni a legyártandó hűtővízcső méretét.
- A munkavállalók megközelítették a mérés helyszínét ollós emelővel.
- Az emelőkosárban a munkavállalók viselték a leesés ellen védő egyéni védőeszközöket.
- A csoportvezető kioldotta a munkáltató által számára biztosított Y alakú rugós kikötő kötelet.
- A csoportvezető leesés elleni védelem hiányában kimászott a légtechnika csőre.
- A munkavállaló súlya alatt a cső leszakadt és a munkavállaló lezuhant az alatta lévő gázpalack
tároló kalodára.
- A sisak használata ellenére olyan fejsérülést szenvedett, mely következtében a korházba szállítás
után 4 nappal elhunyt.

A leesés során sérült fejvédő sisak (munkavédelmi hatóság felvétele)
Munkáltatói intézkedések:
- A munkavállalók újbóli figyelemfelhívása az egyéni védőeszközök használatára és azok
kiiktatásának tilalmára, a közlekedésre nem alkalmas felületeken történő közlekedés tilalmára
Felügyelői intézkedések:
- A nem teherbíró, magasban lévő szerkezeteken a további tartózkodás, munkavégzés felfüggesztése.
- A leesés elleni védelem hiányában a magasban történő munkavégzés felfüggesztése.
- Hiányosságok megszüntetésére kötelező munkavédelmi határozat
Tanulság:
Nem következett volna be a baleset, ha:
- a munkavállaló nem mászik ki az ollós emelő korlátjára, úgy hogy közben nem használja a
magasban történő munkavégzéshez a leesés ellen védő egyéni védőeszközt.

