Úrazy v souvislosti s úhlovými bruskami
Během července došlo k dalším dvěma úrazům v závodě společnosti Mondi, souvisejícím s
používáním úhlových brusek. V obou případech naštěstí u obsluhy nedošlo k úrazům
ovlivňujícím život.

V roce 2016 došlo ve skupině
již ke třem
případům, které souvisejí s používáním úhlových
brusek, hodným zaznamenání. Naštěstí při nich
nedošlo k úrazům ovlivňujícím život. Během
několika uplynulých let došlo k několika nehodám a
úrazům, kdy zaměstnanci a dodavatelé nedodrželi
bezpečnostní předpisy při obsluze úhlových
brusek, nenosili vhodné ochranné pomůcky a
nepoužívali ruční rozbrušovačky k účelu, k němuž
byly určeny.
Je třeba podniknout nezbytné kroky k tomu, aby
byl zastaven současný trend nehod v souvislosti s
používáním a manipulací s úhlovými bruskami,
abychom ve společnosti Mondi předešli závažným
zraněním nebo úrazům ovlivňujícím život.

17. května 2016 – papírna Frantschach,
Rakousko
Při snaze o zapnutí úhlové brusky způsobil její
krouticí moment otáčení ve směru hodinových
ručiček. Otáčející se brusný kotouč se dostal do
kontaktu s rukavicí dělníka a došlo k rozříznutí
prstu.
Klasifikace úrazu: Případ vyžadující lékařské
ošetření Potenciální klasifikace: Úraz ovlivňující
život (S5)

4. července 2016 – papírna Štětí,
Česká republika
Při opravě střechy chtěl dělník uříznout její
dřevěnou část. Neměl vhodnou pilu na dřevo, a
proto na úhlovou brusku nasadil pilový kotouč. Aby
pilový
kotouč
pasoval,
musel
odstranit
bezpečnostní kryt.
Při řezání trámu dělník ztratil kontrolu nad bruskou,
takže otáčející disk narazil a rozřízl jeho nohu
těsně nad kolenem.
Klasifikace úrazu: Úraz způsobující časovou
ztrátu (S3)
Potenciální klasifikace: Úraz ovlivňující život
(S5)

19. června 2016 – Sendenhorst, Německo
Dodavatel byl zaneprázdněn řezáním těžkého
kovového nosníku velkou úhlovou bruskou, když
došlo k odlomení řezacího kotouče u pojistné
matice.
Řezací disk se uvolnil z úhlové brusky a při
nekontrolovaném otáčení narazil do ruky
dodavatele a došlo k řeznému zranění.
Klasifikace úrazu: Úraz způsobující časovou
ztrátu (S4) Potenciální klasifikace: Úraz
ovlivňující život (S5

Hlavní příčiny úrazů
Jeden z nejčastějších úrazů při obsluze úhlových
brusek je způsoben zpětnými rázy a roztříštěním
řezacích/brusných kotoučů.

Úvod
Velké i malé úhlové brusky jsou všestranné
přenosné elektrické a bateriové nástroje, které
často používají zaměstnanci v dílnách na
pracovištích společnosti Mondi a dodavatelé
pracující v prostorách společnosti Mondi při údržbě
a opravách, projektech a každoročních odstávkách
provozu.
Tyto úhlové brusky je možné používat k řadě
rozličných činností po nasazení různých nástavců,
včetně brusných a řezacích kotoučů, v závislosti
na opracovávaném materiálu a prováděné
činnosti, tj. řezání nebo broušení.
S tím je spojeno riziko, že obsluha použije
nesprávný nástavec pro konkrétní opracovávaný
materiál nebo pro druh prováděné činnosti.
Nadřízení by měli zajistit, aby se zohlednila
hierarchie kontrol, zajistily ochranné pomůcky a
týmy byly proškoleny a práce se prověřovala.
Jelikož v minulosti došlo k nehodám, které
souvisely s obsluhou úhlových brusek, byla
sestavena tato Bezpečnostní výstraha jako návod
pro všechny naše provozy ohledně bezpečného
používání úhlových brusek.
Ve všech našich provozech je třeba implementovat
náležité kontroly, aby se zajistilo, že obsluha
vybavení bude proškolena a posouzena jako
kompetentní a oprávněná používat úhlové brusky
bez toho, aby byla ohrožena jejich bezpečnost i
bezpečnost ostatních.
Tato praktická poznámka nepokrývá všechny
nutné kontroly, a proto se musí obsluha a
dodavatelé ujistit, že používané vybavení a
nástavce splňují místní předpisy a bezpečnostní
specifikace výrobce.

Zpětný ráz nastane, když dojde k náhlému uvíznutí
nebo zachycení řezacího nebo brusného kotouče
materiálem, se kterým se pracuje. To má za
následek, že se bruska odrazí dozadu směrem k
tělu nebo obličeji obsluhy. Ve společnosti Mondi
byl zaznamenán nebezpečný případ tohoto druhu,
kdy bruska rozřízla obličejový ochranný štít.
K jiným úrazům dochází, když se úhlové brusky
náhodně zapnou při položení na podlahu, při
manipulaci se zařízením a při přenášení úhlové
brusky napájené baterií.
Úrazy jiných osob v oblasti způsobují odletující
jiskry a úlomky, které zasáhnou oči.

Zohledněte hierarchii kontrol
Než použijete úhlovou brusku, rozmyslete se, zda
se činnosti nelze vyhnout. Pokud to však není
možné, zvažte, že byste použili pevnou stolní
brusku nebo ruční pilu.
Pokud je i přes zvážení výše uvedených možností
nutné použít úhlovou brusku, vždy se ujistěte, že
jsou instalována všechna nezbytná ochranná a
bezpečnostní zařízení a obsluha zná a dodržuje
bezpečné pracovní postupy.
Vždy se ujistěte, že se používají nezbytné
ochranné oděvy a pomůcky. Ty jsou podrobněji
popsány
dále
v
tomto
dokumentu.

Obecné standardy
Rozhodnutí ohledně toho, jaký model úhlové
brusky by měl být zakoupen, nesmí být založeno
na nejnižší ceně, ale spíše na kvalitě a dostupnosti
integrovaných bezpečnostních funkcí zařízení.
Totéž platí pro nákup brusných a řezacích kotoučů.
Mezi obecné
následující:

bezpečnostní

standardy

 vyberte vhodný brusný a řezací kotouč pro
prováděnou činnost nebo opracovávaný
materiál;
 kotouč utahujte pouze pomocí nástrojů
poskytnutých dodavateli.

patří

 osazení automatickým vypínačem, který
zajistí, že se bruska zastaví, jakmile dojde
k uvolnění přítlaku prstu;
 ochrana opětovného zapnutí na ovládacím
spínači velkých brusek;
 ochranný kryt kolem brusného nebo
řezacího kotouče, který lze bezpečně
upevnit;
 na brousicím zařízení je uvedena
bezpečná provozní rychlost;
 na boku brusky se nachází pomocná
rukojeť, kterou lze umístit na obě strany v
případě použití leváky a praváky;
 brusné kotouče nemají prošlé datum
použití nebo nepřekračují minimální
rozměry.
 Brusné a řezací kotouče jsou kvalitní
značky a je na nich uvedena bezpečná
provozní rychlost.

Správné nástroje a nástavce
Vždy se ujistěte, že jsou kotouče správně
nasazené a pevně utažené vhodnými nástroji tak,
jak byly dodány výrobcem. Vždy:
 používejte nástavce, které jsou určeny pro
konkrétní používanou úhlovou brusku;
 se ujistěte, že je udávaná rychlost kotoučů
vyšší než maximální rychlost úhlové
brusky;

Bezpečná obsluha úhlové brusky
Aby byla vždy zajištěna maximální bezpečnost,
obsluha by měla zvážit následující bezpečnostní
rady a ujistit se o následujících skutečnostech:
 pro činnost je nasazen správný kotouč;
 k dispozici je úhlová bruska správné
velikosti;
 ochranný kryt je bezpečně upevněn na
správném místě;
 pomocné boční rukojeti jsou pevně na
svých místech;
 v pracovním prostoru není voda ani mokro,
aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým
proudem;
 k dispozici jsou vhodné štíty a hasicí
roušky, které chrání ostatní osoby před
jiskrami;
 obrobek je během řezání nebo broušení
zajištěn proti pohybu;
 k zajištění obrobku použijte pracovní stůl a
svěrák;
 před zahájením řezání nebo broušení běží
úhlová bruska plnou rychlostí;
 kotouč se přestal otáčet před položením
úhlové brusky na podlahu nebo pracovní
stůl;
 když se přístroj nepoužívá nebo když je
před výměnou kotouče odpojen elektrický
přívod, aby nedošlo k náhodnému spuštění;
 před zapnutím brusku pevně uchopte;
 správný postoj při obsluze úhlové brusky;
 vždy čisté a uklizené pracoviště, aby
nehrozilo riziko zakopnutí a uklouznutí;
 nošení a používání níže popsaného
ochranného oděvu a pomůcek;
 na betonové podlaze se nenachází kov,
aby nedošlo ke kontaktu kotouče s
betonem, což by způsobilo jeho uvíznutí a
roztříštění.

Postoj při práci

Ochranné oděvy a pomůcky

Vždy je lepší upnout obrobek na stole, aby se
zajistil správný postoj při práci, je však
pochopitelné, že to není vždy možné, pokud bylo
zařízení nainstalováno a nelze ho přemístit a
položit na pracovní stůl.

Jako povinné minimum by při ovládání úhlové
brusky měly být používány následující ochranné
oděvy a pomůcky:

Poznámka: Nejvhodnější umístění obrobku je ve
výšce mezi rameny a koleny, dle vyobrazení níže.
Pokud se obrobek nachází výš nebo níž, riziko
úrazu se zvyšuje.
Oblast s vysokým
rizikem

Oblast s nižším
rizikem

Oblast se středním
rizikem
Oblast s vysokým
rizikem

Upnutí obrobku
Aby se obrobky během řezání nebo broušení
nepohybovaly, měly by být pevně upnuty ve
svěráku nebo vhodnými svorkami.
Poznámka: Ve společnosti Mondi je zakázáno
během obsluhy úhlové brusky držet obrobek
rukama. To může mít potenciálně smrtelné
následky nebo vést k úrazu ovlivňujícímu život.
Nadřízení by měli zajistit, aby byl k dispozici
dostatek pracovních stolů, svěráků a svorek pro
bezpečnou práci. Ty by měly být co nejblíže
pracovní oblasti.

 obličejový štít (s odpovídající třídou
ochrany);
 ochrana sluchu;
 kabát s dlouhými rukávy, kalhoty nebo
kombinézy;
 ochranná obuv s kovovými špičkami;
 rukavice s ochrannou před pořezáním 5.
úrovně.
Poznámka: Při obsluze úhlové brusky nikdy
nenoste volný oděv nebo volně visící doplňky.

Školené a oprávněné osoby
Úhlové brusky smějí v prostorách společnosti
Mondi ovládat pouze školené a oprávněné osoby.

Shrnutí
Ve společnosti Mondi věříme, že lze předejít všem
úrazům, a proto je krajně důležité, aby provozy
implementovaly a uplatňovaly vhodné kontroly,
které sníží úroveň rizika a umožní předejít výskytu
nehod souvisejících s ovládáním a manipulací s
úhlovými bruskami.
Ovládání úhlových brusek je svou povahou
riziková činnost, která má často potenciál způsobit
smrtelné zranění nebo úraz ovlivňující život. V
průběhu let došlo v prostorách společnosti Mondi k
mnoha úrazům souvisejícím s úhlovými bruskami,
včetně tří nejnovějších, které jsou uvedeny v tomto
dokumentu.
I když tyto tři uvedené nehody naštěstí neměly za
následek úrazy ovlivňující život, měly potenciál
způsobit závažné zranění.
Všechny tři však byly ve výsledku vyhodnoceny
jako případy hodné zaznamenání, a proto se tři z
našich kolegů po konci své směny nevrátili domů
bez zranění.
Vzhledem k tomu by se měly všechny provozy
zaměřit na zajištění kontrol a zavedení postupů, s
nimiž budou seznámeny osoby, které musí ovládat
úhlové brusky, aby nedošlo k dalším nehodám a
zraněním.

