Wskaźnik ciężkości urazu
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Bezpieczny projekt jest pierwszym i najważniejszym etapem w procesie zmniejszania ryzyka.
Możliwe zagrożenia wyklucza się w tym przypadku już na etapie projektowania i konstrukcji. Aspekty
bezpiecznego projektu dotyczą konstrukcji samej maszyny oraz interakcji pomiędzy zagrożonymi
osobami i maszyną. Podstawowym zadaniem przy projektowaniu jest niedopuszczanie do
powstawania jakichkolwiek zagrożeń. Uzyskuje się to na przykład poprzez: unikanie ostrych
krawędzi, kątów i wystających elementów, unikanie miejsc grożących zgnieceniem, otarciem i
wciągnięciem, ograniczenie energii kinetycznej (masa i prędkość), przestrzeganie zasad ergonomii.
W każdym przypadku należy wybrać, zastosować i dopasować wszystkie elementy składowe w taki
sposób, aby w przypadku błędu w maszynie bezpieczeństwo ludzi miało najwyższy priorytet. Należy
też uwzględnić unikanie szkód w maszynie i w otoczeniu. Specyfikację wszystkich części składowych
maszyny należy określić w taki sposób, aby działały one w obrębie dopuszczalnych wartości
granicznych. Zasadniczo budowa powinna być wykonana w najprostszy możliwy sposób. Funkcje
związane z bezpieczeństwem należy w miarę możliwości oddzielić od innych w maksymalnym
możliwym zakresie.
Przykład unikania
miejsc grożącego
skaleczeniem [1]

Proces oceny ryzyka [2]

W procesie planowania i konstruowania
maszyny należy przeanalizować możliwe
ryzyko i w razie potrzeby przewidzieć
środki
ochrony
operatora
przed
istniejącymi zagrożeniami. Pomocą dla
producenta maszyn przy wypełnianiu
tego zadania są normy, które definiują i
opisują proces oceny ryzyka. Ocena
ryzyka jest efektem kroków logicznych,
umożliwiających systematyczną analizę i
ocenę ryzyka. Maszyna musi być
zaprojektowana
i
wykonana
przy
uwzględnieniu wyników oceny ryzyka.
Jeśli to konieczne, ocena ryzyka pociąga
za sobą zmniejszenie ryzyka poprzez
zastosowanie odpowiednich środków
ochronnych.

Wskaźnik ekspozycji (częstość występowania)

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia

Określenie funkcji maszyny
Pierwszym etapem procesu oceny ryzyka jest określenie funkcji maszyny przykładem mogą być informacje
takie jak:
•
specyfikacja maszyny (co jest produkowane, maksymalna wydajność produkcji)
•
granice przestrzenne i przewidywane miejsce zastosowania
•
planowany okres użytkowania (trwałość użytkowa)
•
planowane funkcje i tryby pracy
•
spodziewane nieprawidłowe działania i awarie
•
odruchowe działanie ludzi w przypadku nieprawidłowego działania
•
produkty mające związek z maszyną
•
nieprawidłowe zachowanie z powodu braku koncentracji
•
użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, a także niezamierzone działania operatora lub możliwe
do przewidzenia.
Identyfikacja wybranych zagrożeń przy obsłudze maszyn
Zagrożenia elektryczne oraz stopnie
Zagrożenia mechaniczne
zabezpieczenia
Poziomy akceptowalności ryzyka.

Po zidentyfikowaniu zagrożeń należy przeprowadzić szacowanie ryzyka dla każdej
niebezpiecznej sytuacji.
Do oszacowania poziomu ryzyka i określania cech urządzeń ochronnych gwarantujących
skuteczność nadzorowania zidentyfikowanych zagrożeń, zastosowano metodę WPR
(Wskaźnik Poziomu Ryzyka). Wskaźnik WPR, szacowany dla każdego zidentyfikowanego
zagrożenia (czynnik, sytuacja, zdarzenie/skutki), jest kombinacją przewidywanej ciężkości
strat (uraz, straty materialne), ekspozycji (czas, częstość narażeń) i skuteczności
nadzorowania zagrożeń:
WPR = S x E x P,
gdzie: S - urazu określa potencjalne skutki zagrożeń. Wskaźnik jest wypadkową ciężkości i
umiejscowienia urazu z jednoczesnym oszacowaniem strat materialnych (tab. 1), E –
ekspozycja - czas/częstość narażeń (tab. 2), P - poziom skuteczności nadzorowania
zagrożeń (tab. 3), WPR - wskaźnik ryzyka tj. wartość liczbowa (waga), wg której jest
dokonywane szacowanie poziomu ryzyka.

Graf ryzyka na podstawie normy
EN ISO 13489 [6]

Podsumowanie i wnioski
W dzisiejszym „nowoczesnym” świecie,
bardzo ważna jest ocena ryzyka przy
obsługiwanych
maszynach
oraz
przestrzeganie dyrektyw i przepisów.
Umożliwia to ciągły rozwój nowoczesnych
technologii, które bardziej dbają o
bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest
bardzo ważne, ponieważ człowiek mając
poczucie
bezpieczeństwa,
wykonuje
pracę pewniej i sprawniej, bez narażenia
siebie na uszczerbku na zdrowiu co
dodatkowo ułatwia komfort pracy.
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