TANULSÁGOS MUNKABALESETEK
- válogatás a munkavédelmi hatóság által vizsgált balesetekből Tarkarmányos zsák dőlt rá, maga alá temette
Az elhunyt munkavállaló közvetlenül a balesetet megelőzően végzett tevékenységéről nincsen
információ.
A baleset napján a munkavállaló a munkaköréhez tartozó feladatokat végezte a felettese utasításai
alapján. A kollégáival közösen végzett tevékenységet követően egymagában kezdett dolgozni a 9-es
számú gabona tároló csarnokban egy rakodógéphez csatlakoztatott seprőgéppel.
A balesetnek szemtanúja nem volt, azt kollégája észlelte. Elmondása szerint a seprő adapterrel szerelt
rakodógép járó motorral állt a baleset helyszínén. A sérült teste pedig egy leborult hajlékonyfalú
tárolóeszköz (közismertebb nevén: Big-Bag zsák) alatt feküdt.
A munkagép seprő adaptere által hagyott nyomok alapján a sérült a seprési folyamatot követően
hátramenetben, kanyarodva haladt el a szomszédos terület mellett, ahol egymáson, két darab egymáson
elhelyezve tárolt hajlékonyfalú egységrakomány volt kialakítva. Az egységrakomány képző eszközökben
monokálcium-foszfátot (MCP) tároltak, mely vegyület a biztonsági adatlapja szerint finom szemcséjű,
szabadon folyó por.
A munkagép szerkezeti eleme hátramenetben kiszakította a zsák oldalfalát.

Rakodógéphez csatlakoztatott seprő adapter
adapter(munkavédelmi hatóság felvétele)

A seprő adapter szerkezeti elemén fennakadt bigbag zsák darabja (munkavédelmi hatóság felvétele)

Ezt észlelve a munkavállaló kiszállt a gépből és valószínűleg megkísérelte megszüntetni a szabadon folyó
anyag további kiszóródását.

A kiszakadt oldalfalú big-bag zsák (munkavédelmi hatóság felvétele)
A kiszakadt tárolóeszköz mellett talált MCP mennyiségéből ítélve a tároló zsák tartalmának egyoldali
kiszóródása következtében az alátámasztást adó hajlékonyfalú tárolóeszköz geometriája megváltozott, és
a rajta tárolt, 1000 kg töltőtömegű felső Big-Bag a keletkezett szakadás és anyagkiömlés irányába, az ott
tartózkodó munkavállalóra dőlt, az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket okozva neki.

Jól kivehető a seprő által hagyott nyom, valamint jól látható az alátámasztást adó zsákon keletkezett
nyíláson át kiszóródó anyag (munkavédelmi hatóság felvétele)

Munkavédelmi hatóság megállapításai
– A munkáltató nem hozott megfelelő intézkedést az egyes anyagfajták big-bag zsákokban történő
szabályos tárolására vonatkozóan.
– A munkáltató nem azonosította a monokalcium-foszfát több szintű tárolásából fakadó, súlyos
veszélyt a kockázatértékelésben.
A baleset okláncolata:
– A hajlékonyfalú egységrakomány képző eszközök tárolására nem ad konkrét útmutatást
jogszabály, illetve szabvány.
– A munkáltató saját hatáskörben szabályozta a tárolási metódust, a több szintű tárolás nem tiltott.
– A tárolt monokalcium-foszfát sajátos, folyási hajlamot kölcsönző fizikai tulajdonsága
következtében rövid idő alatt kiszóródott az a mennyiség, ami elégséges mértékben megváltoztatta
az alátámasztást biztosító töltet alakját ahhoz, hogy a rajta tárolt Big-Bag zsák váratlanul
leboruljon.
Munkáltatói intézkedések:
Rendkívüli oktatás megtartása a baleset kapcsán.
A helyszínen tett felügyelő intézkedés képpel dokumentált végrehajtása.
Felügyelői intézkedések:
- Hiányosságok megszüntetésére kötelező munkavédelmi határozat
Tanulság:
Nem következett volna be a baleset, ha:
• ha a tárolt anyag tulajdonságából fakadóan a tárolóeszköz alakváltozása és az annak
következtében fellépő súlyos balesetveszély azonosításra kerül és a veszélyzónába nem lép be
a munkavállaló,
• a hajlékonyfalú egységrakomány képző eszközöket egy szinten, illetve stabilitást kölcsönző
kitámasztás alkalmazásával tárolják.

