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TYTUŁ: ANALIZA I OCENA RYZYKA JAKO WSPARCIE DLA PROCESU ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNYMI
MODYFIKACJAMI MASZYN W KIMBALL ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.

Dlaczego trzeba zarządzać wewnętrznymi modyfikacjami maszyn?
Wymagania rynku, dynamika produkcji, projekty usprawniające, itp. powodują, że
prędzej czy później każdy zakład produkcyjny staje przed koniecznością dokonania
we własnym zakresie zmian w posiadanych maszynach i urządzeniach.
Powoduje to konieczność odpowiedzi na bardzo ważne pytanie: Czy po zmianie dalej
mamy do czynienia z tą samą maszyną i czy dalej zapewnia ona akceptowalny poziom
bezpieczeństwa?
Maszyny powinny być bezpieczne zarówno dla obsługujących je codziennie operatorów,
pracowników utrzymania wykonujących okresowe konserwacje, jak i dla przypadkowych
osób, wizytujących produkcję, które nieświadomie mogłyby wejść w strefę niebezpieczną.
Brak akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa może doprowadzić nie tylko do ciężkich
wypadków, których wynikiem są często ciężkie urazy fizyczne operatorów, ale również
do przestojów produkcyjnych czy utraty wizerunku firmy.

Przygotowanie do modyfikacji – projekt.
Podstawą dobrego procesu modyfikacji maszyn czy urządzeń powinna być wewnątrz
zakładowa procedura, określająca szczegółowy sposób postępowania i obowiązki
poszczególnych osób zaangażowanych w proces np.:

Natomiast podstawą samej modyfikacji jest dobrze przygotowany projekt pokazujący
zakres i rodzaj planowanych zmian oraz szczegóły konstrukcyjne np.:
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Analiza i ocena ryzyka – określenie czy modyfikacja spowoduje wzrost poziomu
zagrożeń?
Kolejny etap to przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka w celu określenia, czy planowana
modyfikacja wpłynie na konieczność modyfikacji układu bezpieczeństwa maszyny.
Ocenę tą wykonujemy dla wszystkich stref, które są lub będą zabezpieczone za pomocą
elektronicznych systemów bezpieczeństwa tj. osłony ruchome z wyłącznikami
krańcowymi, kurtyny świetlne, skanery laserowe, maty bezpieczeństwa czułe na nacisk,
itp. Wykonujemy ją według normy PN-EN ISO 13849-1 - Bezpieczeństwo maszyn.
Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem.
Część 1: Ogólne zasady projektowania w celu wyznaczenia niezbędnego poziomu
niezawodności dla tych systemów.

Ocenę można pominąć tylko w przypadku maszyn / urządzeń, do których odnoszą się
normy szczegółowe typu „C”, np. norma dotycząca robotów ustala odgórnie, że poziom
niezawodności powinien wynosić minimum „d”.
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Następnie analizujemy, czy planowana modyfikacja powoduje:
1. Zwiększenie poziomu ryzyka dla już istniejących zagrożeń występujących
na maszynie.
2. Pojawienie się nowych, wcześniej nie występujących zagrożeń. Jeśli tak,
określamy dla nich poziom ryzyka i oceniamy, czy obecnie stosowane
zabezpieczenia i układ bezpieczeństwa są wystarczające.
Niestety w przepisach nie znajdziemy odpowiedzi kiedy kończy się modyfikacja,
a powstaje nowa maszyna – tu konieczna jest nasza własna analiza.
Pewne wskazówki i algorytm decyzyjny, który można wykorzystać przy tej analizie
znajdziemy
w opracowanej przez Państwową Inspekcję
Pracy publikacji pt.: „Bezpieczeństwo użytkowania maszyn. Poradnik dla
pracodawców”, autorstwa Pana Włodzimierza Łabanowskiego:

Przegląd maszyny pod względem niezgodności BHP
Ocena modyfikacji jest też doskonałym momentem na sprawdzenie,
czy na modyfikowanej maszynie nie występują inne niezgodności związane
z bezpieczeństwem, które nie są związane z ocenianym projektem oraz na wykonanie
oceny i analizy ryzyka dla całej maszyny.
Ocenę wykonujemy wg. normy PN-EN ISO 12100 - Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne
zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
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Uproszczone podejście do oceny modyfikacji przy drobnych pracach
utrzymaniowych.
Ze względu na stopień skomplikowania powyżej przedstawionych prac możliwe jest
użycie szybkiej ścieżki dla prostych napraw przy użyciu części nieuwzględnionych
w dokumentacji, tego samego typu, kategorii, o takich samych parametrach.
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Podsumowanie
Źle przeprowadzone modyfikacje maszyn mogą wpływać na późniejsze funkcjonowanie
i bezpieczeństwo zarówno pracowników, jaki i osób postronnych, które mogą znaleźć się
w obrębie produkcji. Dlatego organizacja bezpiecznego stanowiska pracy powinna być
priorytetem zarówno dla kadry kierowniczej, pracowników technicznych oraz samych
operatorów.
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