
Odrzut materiału jedną
z przyczyn wypadku

przy pracy.
 
 

Uwaga! Podczas
mechanicznej obróbki

drewna przy użyciu
pilarek tarczowych,

strugarek oraz frezarek
dolnowrzecionowych

występuje bardzo
niebezpieczne zjawisko

odrzutu materiału
obrabianego. 

Odrzut jest
niekontrolowanym,

gwałtownym ruchem
obrabianego przedmiotu

lub jego fragmentu w
kierunku przeciwnym do

kierunku działania sił
skrawających. 
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POWAŻNY URAZ PODCZAS OBSŁUGI
PIŁY WIELOTARCZOWEJ!

 Wypadek wydarzył się podczas obsługi
obrabiarki do drewna – wielopiły.
Poszkodowany, stojąc przy pulpicie
sterowniczym tyłem do urządzenia,    
w wyniku odrzutu obrabianego
materiału od strony podawczej został
ugodzony w nogę. Odrzucony
drewniany element wbił się
pracownikowi w lewe udo, przebijając je
na wylot i zatrzymał się na metalowej
obudowie pulpitu sterującego.



Niewłaściwe działanie urządzeń zabezpieczających. Obrabiarka      
wyposażona została w dwa rodzaje urządzeń zabezpieczających:      
- zapadki przeciw odrzutowe umieszczone po stronie
podawanego_materiału,                                                                                 
- kurtyna wykonana ze stalowych łańcuchów. Na skutek      
 zanieczyszczenia zapadek trocinami, drzazgami i żywicą po
przejściu obrabianego materiału nie powróciły one do
pierwotnego położenia, umożliwiając tym samym odrzucenie
obrabianego materiału. Siła odrzutu była tak duża, że doszło
również do podniesienia lub rozchylenia stalowych łańcuchów.
Nieodpowiednia organizacja stanowiska pracy polegająca na
usytuowaniu pulpitu sterowniczego na wprost obrabiarki, co przy
odrzucie materiału skutkowało obrażeniami.
Brak instrukcji dotyczącej bezpiecznej obsługi obrabiarki, w tym
konserwacji elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

PRZYCZYNY WYPADKU
  Przeprowadzone postępowanie kontrolne pozwoliło ustalić
przyczyny wypadku. Ujawnione nieprawidłowości: 

1.

2.

3.

 WNIOSKI
 

   Zaistniały wypadek w sposób wymowny potwierdza zaniedbania
polegające na zapewnieniu pracownikom bezpieczeństwa i higieny
pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym      
z eksploatacją maszyn w środowisku pracy.
    Pamiętajmy, że następstwem uderzenia człowieka odrzuconym      
z dużą prędkością przedmiotem jest często jego trwałe kalectwo
lub śmierć. Z tych względów między innymi obrabiarki do drewna
zaliczono do maszyn niebezpiecznych, wymienione w załączniku nr
IV Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Zgodnie z pkt 2.3 litera b      
"w przypadku gdy istnieje możliwość pracy maszyny w warunkach
stwarzających ryzyko wyrzucania przedmiotu obrabianego lub jego
części, maszyna musi być zaprojektowana, wykonana lub wyposażona
w taki sposób, aby wyeliminować możliwość takiego wyrzucania lub,
jeżeli nie da się tego osiągnąć, aby takie wyrzucenie nie stwarzało
ryzyka dla operatora lub osób narażonych". 
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