
  
 

 

 

 TEMAT: Uszkodzenie palca przy pracy z wysokim 
cisnieniem – malowanie natryskowe 

Kluczowe slowa: wysokie cisnienie, brak 
sprzetu ochronnego 

 

  
 Opis zdarzenia: 

Podczas malowania natryskowego doszlo do zatkania dyszy. Procedura w takich przypadkach mowi, ze 
należy puscic strumien farby w przeciwnym kierunku przez dysze. W tym przypadku nie udało jej się 
odblokowac w ten sposób i poszkodowana osoba (podywkonawca ISO) musial uzyc narzędzia aby 
poluzować srube na dyszy. Pompa była wylaczona ale w wezach nadal było ciśnienie. Uszkodzenie palca 
było spowodowane tym, ze podczas poluzowywania sruby, osoba ta trzymala palec przed otworem dyszy , 
z której wydobywalo się ciśnienie. Jego resztki zgromadzone w wezach wywtorzyly wiazke, ktora przeszla 
przez rekawice i zranila palec. Powodami wypadku byly: umieszczenie palca przed dysza, brak uwolnienia 
cisnienia z kabli przed jej naprawa, pistolet natryskowy nie mial ochrony na spuście ani Tip Guard oraz 
nieuaktywniona zawleczka zamykającej.  W wyniku wypadku do palca srodkowego prawej dloni dostaly sie 
czastki farby, konieczna byla natychmiastowa operacja oraz kolejna w nastepnym dniu. Czesc 
zewnetrznego wiazadla palca zostala usunieta (wypadek prowadzacy do nieobecności w pracy). Przy 
innych okolicznosciach, wypadek mogl doprowadzic do jeszcze powazniejszych konsekwencji.. 

 

  

 

 

 

 Doswiadczenia:  

• Nieodpowiednie planowanie pod katem ryzyka i kontroli barier/zabezpieczen 
• Brak wyposazenia zabezpieczajacego na pistolecie, (Tip Guard i ochrona przy spuście). 

Problemem w branzy jest, ze ochrony te sa przy pistoletach malarskich czesto  demontowane. 
• Brak stosowania sie do instrukcji obslugi; nie dopilnowano wypuszczenia zgromadzonego 

cisnienia po zamknieciu pompy  
• Brak informacji o ryzyku zwiazanym z szkodami/zranieniami zwiazanymi z cisnieniem  (info. 

Powinno być dostepne wraz ze sprzetem).  
 

 

   

 Ryzyko powtorzenia podobnego wypadku można zredukowac poprzez: 

• Praca ze sprzetem pod cisnieniem jest analizowana pod katem ryzyka i jest objeta szkoleniem w 
zakresie specyfiki takiego sprzetu   

• Upewnienie sie, ze czesci sprzetu sa ze soba kompatybilne, wyposazenie ochronne na miejscu 
oraz, ze rutyny oznaczania i wymiany sprzetu sa zawarte w procedurach 

• Karty bezpieczenstwa dot. uszkodzen z powodu wysokiego cisnienia sa dostepne dla wszystkich z 
nim pracujacych. Niebezpieczenstwo wystapienie tych szkod jest wtedy znane personelowi 
medycznemu 

• Informacja bezpieczenstwa  (Safety Alert) przekazana wlasciwemu personelowi 
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