
ODŁĄCZANIE ENERGII
(wyłącz, oznacz)
- Nie będę podejmować prób naprawy sprzętu

bez ustanowionych odpowiednich procedur
kontroli energii.

- Serwisując sprzęt, upewnię się,
że niebezpieczna energia została
odizolowana i rozproszona, oznaczona oraz
zablokowana.

- Nigdy nie wejdę na sprzęt, nie przekroczę
bariery ani nie zdejmę osłon,
chyba że wdrożono procedury kontroli energii.

Przed rozpoczęciem 
prac potwierdzę 

izolację i brak energii.

TRZECI KWARTAŁ 
2020
(małe opakowania)

Pracownicy, którzy serwisują urządzenia, przeprowadzają konserwację lub usuwają zakleszczenia, mogą być narażeni na
uwolnienie niebezpiecznej energii. Do zasilania naszych urządzeń używamy głównie energii elektrycznej, hydraulicznej,
pneumatycznej, chemicznej i cieplnej.

Kontrola niebezpiecznych źródeł energii w większości przypadków polega na zastosowaniu procedury „wyłącz/oznacz” (ang.
Lockout Tagout – LOTO) przed wykonaniem zadań, które mogłyby narazić pracownika na działanie niebezpiecznej energii.
Jeżeli przed wykonaniem tych zadań nie zostanie przeprowadzona procedura LOTO, może dojść do uwolnienia energii,
gdy pracownik znajduje się na linii ognia, co może skutkować bardzo poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

NORMA BLOKOWANIA I ZNAKOWANIA
W odpowiedzi na zagrożenia związane z niebezpieczną
energią OSHA opracowała normę kontroli niebezpiecznej
energii lub normę Lockout Tagout. OSHA szacuje,
że norma LOTO zapobiega około 50 000 urazów i 120
zgonom rocznie.

Powszechnie panuje błędne przekonanie, że LOTO
polega tylko na blokowaniu energii elektrycznej. Jest ono
dalekie od prawdy. Każda forma energii może być
niebezpieczna i może istnieć nawet po wyłączeniu prądu.
Na przykład, sprzęt może poruszać się niespodziewanie
z powodu zmagazynowanej lub potencjalnej energii;
sprężyny pod wpływem naprężenia lub ściskania mogą
nagle uwolnić lub nagromadzić ciśnienie w przewodach
pneumatycznych (powietrznych), zaś przewody
hydrauliczne mogą nagle uwolnić energię lub przenieść
elementy maszyny bez ostrzeżenia.

Wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem procedury
LOTO nie są sytuacjami nagłymi i niespodziewanymi.
LOTO powinno być pierwszym krokiem do rozpoczęcia
obsługi technicznej lub procesu niezakłóconego w każdej
chwili, gdy obecna jest energia.

PRZYKŁADY BLOKOWANIA I ZNAKOWANIA
Złe podanie
Gdy dojdzie do złego podania i pracownik może
je oczyścić jedynie wystawiając się na linię ognia. Należy
wdrożyć procedurę LOTO, aby zapobiec uwolnieniu
niebezpiecznej energii. Przykłady obejmują:
− Szkielet metalowy z mechanicznej prasy zasilanej

blachą, złapaną w obszarze matrycy lub zsuwni
wyładunkowej.

− Produkt wyładowany z wtryskarki do tworzyw
sztucznych, który jest uwięziony pod powierzchnią
formy wewnątrz maszyny i uniemożliwia
ruch materiału.

Przenośniki
Przenośniki należy zawsze blokować podczas
wykonywania konserwacji, niezależnie od stopnia
złożoności procesu. Czasami oznacza to znalezienie
sposobu na zablokowanie poszczególnych sekcji
lub zablokowanie całych linii. Te kilka minut
zaoszczędzonych dzięki niezablokowaniu przenośnika
nie jest warte potencjalnego ryzyka obrażeń lub śmierci.

W Mauser NASP procedurę LOTO należy stosować zgodnie z zamieszczoną Procedurą Kontroli Energii (ECP). W niektórych 
przypadkach pełna procedura LOTO nie jest wymagana dla drobnych, rutynowych przeglądów, o ile istnieje procedura 
bezpieczeństwa Energy Safe Task (EST), którą można przestrzegać.  Jeśli dla danej czynności nie ma EST, 
dostęp do niebezpiecznych części maszyny jest możliwy tylko przy użyciu pełnego ECP LOTO.
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„Przed rozpoczęciem prac potwierdzę izolację i brak energii”.

ODŁĄCZENIE ENERGII
(wyłącz, oznacz)

Ćwiczenie w grupach 1
Podzielcie się na grupy i zapoznajcie się z poniższym scenariuszem. Scenariusz ten jest rzeczywistym
przykładem poważnego urazu, do którego doszło na składowisku odpadów sanitarnych w 2019 r. Szczegóły
dotyczące tego zdarzenia zostały podane do wiadomości publicznej przez OSHA jako źródło wiedzy.
Przeanalizujcie poniższy scenariusz i przedyskutujcie poniższe pytania w małych grupach.

SCENARIUSZ
38-letni pracownik na lokalnym składowisku
odpadów sanitarnych zmarł po tym, jak wpadł
do dużej zagniatarki do śmieci, która służyła
do belowania tektury do recyklingu. Tektura była
podnoszona na 20 stóp przez przenośnik
taśmowy i doprowadzana do kosza przez otwór
o wymiarze 20 cali na 44 cale. Kosz ten
posiadał automatyczne sterowanie, które
aktywowało balownicę, gdy w komorze
prasowania zebrała się wystarczająca ilość
materiału.

PYTANIA DO DYSKUSJI
• Czy pracownik przestrzegał procedur LOTO?
• Jak stosuje się procedury LOTO do usuwania zacięć?
• Czy możecie sobie przypomnieć sytuacje w waszych zakładach,

w których przenośniki są pod napięciem?
• Czy widzieliście, że ktoś interweniuje w celu odblokowania przenośnika bez

wyłączania zasilania i przeprowadzenia procedury LOTO?
• Czy rozumiecie, że systemy sterowania nie widzą różnicy między materiałem

a pracownikiem?

Po uruchomieniu prasy, materiał w komorze był prasowany przez taran, który wchodził do komory
z boku. Nadmiar materiału nad komorą był przycinany przez nożyce. W dniu zdarzenia tektura zacięła
się na otworze wylotowym przenośnika. Bez zatrzymywania, wyłączania ani blokowania urządzenia,
ofiara wjechała przenośnikiem do otworu wylotowego w celu usunięcia zatoru. Wpadła do kosza
i automatycznie włączył się cykl prasowania, amputując nogi. Ofiara wykrwawiła się na śmierć,
zanim mogła zostać wyciągnięta z maszyny.
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