TANULSÁGOS MUNKABALESETEK
- válogatás a munkavédelmi hatóság által vizsgált balesetekből Működésben lévő gépből kilógó munkadarab mellkason ütötte
A sérült munkavállaló egy szakközépiskola 10. osztályos tanulója volt. A munkavállaló gyakorlati képzés
keretében dolgozott az egyéni vállalkozó forgácsoló üzemében. A gyakorlati képzést, oktatást a gépipari
technikus szakmai végzettséggel rendelkező csoportvezető vezette.
A munkavégzést megelőzően az üzemvezető és a gépbeállító megbeszélték, hogy a nap folyamán az adott
CNC esztergagépen a csoportvezető által meghatározott gyakorlati, mérési feladatokat fognak végezni a
későbbiekben sérült tanulóval.

A balesetet okozó CNC esztergagép (munkavédelmi hatóság felvétele)
Feladata egy tárcsa alakú „fedél” alkatrész elkészítése volt. Az alkatrészt 42 mm átmérőjű kör
keresztmetszetű, 1000 mm-es hosszúságra darabolt tömör alumínium rúdból kellett forgácsolással
létrehozni.

Az elkészített alkatrészek (munkavédelmi hatóság
felvétele)

Az 1000 mm alumínium rudak (munkavédelmi
hatóság felvétele)

A csoportvezető feladata volt a munka előkészítése, az alapanyag gépbe helyezése, miután száladagoló
berendezés a géphez nem volt rendszeresítve. Ennek ellentmondóan, a tanuló helyezte az alapanyag rudat a
gép baloldalánál lévő nyitott főorsóvégbe. A rudat hosszúsági méreténél fogva a munkatér felől nem
lehetett a gépbe helyezni.
A gép főorsójába korábban a megmunkálandó alapanyag külső átmérőjéhez illeszkedő szűkítő acél
hüvelyeket rögzítettek, melyek szerepe az volt, hogy a nagy sebességgel forgó alapanyag kilengése ne
rázza be a gépet. A rúd a szálanyagból olyan méretűre volt darabolva (1000 mm), hogy az a CNC
esztergagépből nem lógott ki. A gépbeállító a kb. 3,7 kg tömegű rudat a revolverfejbe fogott ütközőig
tolta. Az eszterga hidraulikusan működtetett hárompofás tokmányát lábpedállal vezérelve megszorította,
befogta a rudat. A tolóajtó elhúzásával lezárta a veszélyes munkateret. Ezt követően a gépet a
vezérlőpanelen automata módba állította. Az indítógomb megnyomásával elindult az esztergálási ciklus.
Az esztergagép kettőzött reteszeléssel volt ellátva, ami azt jelenti, hogy a mozgások csak abban az esetben
indulnak el, ha a védőajtó el van húzva, valamint az alapanyagot a tokmány megszorította.
5 db tárcsa alakú munkadarab leszúrása (levágása) után leáll a gép, el kell húzni az ajtót, és a forgácsoló
téren belül a rúd tokmányból kilógó rövid palástfelületének kézzel történő megfogásával újra ütközőig kell
húzni az alapanyagot. Ezek után addig kell ismételni a folyamatot, amíg az alapanyag annyira elfogy,
hogy a méreténél fogva már nem lehet biztonságosan befogni.
A csoportvezető az első 5 db „fedél" elkészülte után a sérült tanulóra bízta két ciklus (2x5 db)
elkészítését, miközben figyelemmel kísérte a munkát. Amikor ezzel a tanuló kész lett, magára hagyta,
hogy a továbbiakban önállóan kezelje a gépet. A tanuló ezt követően közvetlen felügyelet alatt nem állt,
önállóan elkezdett dolgozni a gépen. Amikor a rúd felét már feldolgozta, a sérült nem tudta a következő
forgácsolási ciklushoz előrehúzni a rudat (ami több okból kifolyólag megszorulhatott a főorsóban), ezért a
gép előtt baloldalon, raklapon tárolt rudakból egyet felvett, és azzal próbálta az adagolási helyről a nyitott
főorsóvég felől azt kimozdítani, megtolni. A megszorult rúd kimozdítását korábban is így végezték. A
művelet után a megtoláshoz használt rudat a főorsóból - figyelmetlenség miatt - nem távolította el.

A megtoláshoz használt alumínium rúd a főorsó végben maradt (munkavédelmi hatóság felvétele)
A kezelőoldalra visszaérve elindította a következő ciklust, majd a gép elé leült. A forgácsolás közben kb.
3000 l/min fordulatszámon forgó főorsóban felejtett befogás nélküli rúd a súrlódási erőtől maga is
forgásba jött, ami erős rezonanciát, hanghatást keltett. Erre a rendellenes, szokatlan zajra a tanuló is
figyelmes lett. A kezelőhelyről nem látszott, hogy mi történt, ezért a zaj forrása, a főorsóvég felé
igyekezett. Addigra a forgás és rezgés hatására a befogás nélküli rúd a főorsóból vízszintesen kifelé

mozdult, majd amikor kb. 70 cm-re kiállt, a rá ható dinamikus erőhatásoktól maradandó alakváltozást
szenvedett, és kb. 15°-os szögben kihajlott.

Az 1000 mm-es meghajlott alumínium rúd (munkavédelmi hatóság felvétele)
Az odaérkező tanuló a gépből kiálló, forgó mozgást végző rúd felé mozdult. A következő pillanatban a
forgó rúd a felsőtestén, mellkasi területen a baloldalon eltalálta. Az elgörbült alapanyag a főorsóból
kirepült és az üzemcsarnok egyik tartópillérére vágódott, majd onnan a gép felé visszarepülve a padozatra
esett. A sérült tanulót a segítségére siető dolgozók a mentőszolgálat kiérkezéséig elsősegélyben
részesítették, de az erős ütés következtében később a helyszínen életét veszítette.
Munkavédelmi hatóság megállapításai
– A tanuló gyakorlatlansága, tapasztalatlansága miatt az üzemzavar bekövetkeztekor nem állította le
a gépet a vezérlőpanelen lévő gombafejű vészleállító kapcsolóval.
– A tanuló – mint sérülékeny csoportba tartozó fiatal – fokozott kockázatot jelentett, mégsem
részesült kitüntetett figyelemben, munkavégzése közben a környezetében nem tartózkodott a
vállalkozás képzésért és a gyakorlati oktatásért felelős személy.
– A tanulók műhelykörnyezete nem volt elhatárolt a termeléstől.
– Az esztergagép nyitott főorsóvége felett, a gép burkolatán a gyártó elhelyezett az esetlegesen
kilógó alapanyagok fennmaradó kockázatára figyelmeztető sárga-fekete színű háromszögletű
piktogramot. Ennek ellenére mégsem számoltak az ebből eredő elkapás, felcsavarás, megütés
veszélyével.
– A munkáltató által megtartott munkavédelmi oktatás nem terjedt ki az esztergagép főorsóján
túlnyúló munkadarabok forgásából származó járulékos kockázatokra. A tanulók nem emlékeztek
arra, hogy ez a járulékos kockázat a munkavédelmi oktatás során elhangzott volna.
– Az alapanyag kívülről történő adagolását tiltották a tanulók részére, az nem az ő feladatuk volt. A
hátulról történő megtolás bevett gyakorlat volt megakadás esetén.
– A munkavédelmi oktatás elvégzéséhez készített oktatási tematikában nem tértek ki teljes körűen
az esztergagép használatával kapcsolatos kockázatokra, – különös tekintettel az esztergagép
nyitott végű főorsójának közelében történő tartózkodásra, munkavégzésre, az esetleg géptestből
túlnyúló alapanyag rendellenes mozgásából eredő járulékos veszélyekre – valamint a sérülékeny
csoportba tartozó fiatalkorúak munkavégzésének veszélyeire.

–

Nem volt igazolható, hogy a sérült tanuló a CNC munkagéppel folytatott tevékenységéhez a
biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel teljes körűen rendelkezett.
A baleset okláncolata:

–
–
–
–
–
–
–

A sérült tanuló gyakorlati oktatás keretében végzett munkát a CNC esztergagépen.
A sérült a megszorult alapanyag rudat egy másik rúddal megtolta a gép főorsóvége felől, majd ezt
a befogás nélküli rudat a főorsóban felejtette, és újraindította a gépet.
A befogás nélküli rúd rendellenes zajt adott ki, ahogyan forgásba jött, ennek észlelésekor a tanuló
nem állította le azonnal a gépet.
A tanuló a kezelőhelyről a rendellenes zaj irányába, a főorsóból kiálló, ventilátorszerű mozgást
végző rúd felé indult.
A gép baloldalához érve felsőtestével a ventilátorszerű mozgást végző rúd felé mozdult.
A főorsóból kifelé jövő forgó rúd a tanulót a felsőtestén, mellkasi területen a baloldalon eltalálta.
A sérült tanuló a súlyos mellkasi sérülést követően a helyszínen elhunyt.

Munkáltatói intézkedések:
Soron kívüli oktatás, az oktatásért felelős személy figyelmének felhívása a tanulók fokozottabb
ellenőrzésére, munkavégzésük figyelemmel kísérésére.
Felügyelői intézkedések:
- A soron kívüli ellenőrzés elvégzéséig a CNC esztergagép használatának felfüggesztése-végzés.
- 2 fő munkavállaló munkavégzéstől történő eltiltása orvosi alkalmassági vélemény hiányában-végzés
- Hiányosságok megszüntetésére kötelező munkavédelmi határozat
Tanulság:
Nem következett volna be a baleset, ha:
• a munkáltató számolt volna és intézkedéseket tett volna az esztergagépek főorsójának túlnyúló
munkadarabok járulékos kockázataival, azok elhárítására,
• a munkavédelmi oktatásban hangsúlyosan kitérnek az esztergagép használatával kapcsolatos
kockázatokra,
• a tanulókat szorosabb felügyelet alá vonják az önálló munkavégzésük során,
• a tanuló nem felejti a rudat az esztergagépben,
• a tanuló a veszély észlelésekor leállítja a gépet.

