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Dyrektywa nr 2006/42/WE określa zasadnicze wymagania w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania i 
wykonania maszyn.

W  punkcie 1.5.13 dyrektywa precyzuje wymagania dotyczące emisji 
materiałów i substancji niebezpiecznych, w tym pyłów - najczęściej 
powstających w trakcie pracy maszyn zanieczyszczeń.

Wymagania sprecyzowane są w następujący sposób:

Operator musi unikać  ryzyka wdychania, spożycia, zetknięcia ze skórą, 
czy zaprószenia oczu zanieczyszczeniem pyłowym powstającym w wyniku 
pracy maszyny. 

W przypadku niemożliwości wyeliminowania zagrożenia, maszyna musi 
być  wyposażona w (lub dołączona do) urządzenia pozwalające(go) na 
usunięcie zanieczyszczeń ze strefy pracy operatora. 
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                                                         WPROWADZENIE
Dla opracowania tego narzędzia  została zaproponowana ocena ryzyka w 
postaci kolejnych kroków identyfikujących niezbędne do tej oceny elementy
 oraz 

uświadamiających projektantowi potencjalnie występujące zagrożenia. 

Wszystkie te dane zostały przedstawione w formie umożliwiającej 
stworzenie aplikacji komputerowej w postaci sekwencyjnych ekranów 
identyfikujących problemy i proponujących ogólne rozwiązania.

W celu uzupełnienia aplikacji o dodatkowe wyjaśnienia precyzujące 
sposoby wypełniania pól, opracowane zostały też tzw. „helpy”, czyli pomoc 
programu dla użytkownika, przewidziana do każdego występującego w 
programie pola.

Listy wyboru oraz helpy opracowywano na podstawie doświadczenia i 
literatury fachowej oraz danych z norm zharmonizowanych i przepisów w 
taki sposób, by były jak najbardziej użyteczne dla projektowania różnego 
rodzaju maszyn.
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METODA REALIZACJI OCENY RYZYKA

Podczas projektowania poszczególnych etapów oceny ryzyka w postaci 
narzędzia komputerowego, stosowano metody i procedury ogólnie przyjęte 
podczas projektowania oprogramowania użytkowego, a więc:

 definiowanie aspektów technicznych niezbędnych do późniejszej oceny 
ryzyka,

 zaprojektowanie pól wyboru jedno- lub wielokrotnego na podstawie 
specjalnie opracowanych list wyboru,

 zaprojektowanie pól (z odpowiednimi mianami i algorytmami 
obliczeniowymi) do wprowadzania danych lub wyników obliczeń,

 dokumentów pomocniczych w postaci helpów dla poszczególnych pól 
wymagających wyjaśnień,

 list wyboru opracowanych na podstawie zharmonizowanych z tą 
dyrektywą norm lub innych aktów prawnych.
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METODA REALIZACJI OCENY RYZYKA C.D.

Wszystkie te dane zostały przedstawione w formie umożliwiającej 
stworzenie aplikacji komputerowej w postaci sekwencyjnych ekranów 
identyfikujących problemy i proponujących ogólne rozwiązania.

W celu uzupełnienia aplikacji o dodatkowe wyjaśnienia precyzujące 
sposoby wypełniania pól, opracowane zostały też  tzw. „helpy”, czyli 
pomoc programu dla użytkownika, przewidziana do każdego 
występującego w programie pola.

Listy wyboru oraz helpy opracowywano na podstawie doświadczenia i 
literatury fachowej oraz danych z norm zharmonizowanych i przepisów w 
taki sposób, by były jak najbardziej użyteczne dla projektowania różnego 

rodzaju maszyn.
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Celem tego etapu oceny ryzyka jest określenie, w jakim procesie technologicznym pracuje 
maszyna, a w związku z tym - jakie mogą być potencjalne zagrożenia wynikające z samego 

procesu.

W tym etapie definiuje się:

       przyczyny powstawania pylenia,

       rodzaj procesu (pod kątem generowania pyłów),

       ciągłość procesu (czy jest ciągły czy przerywany),

       temperaturę procesu (z uwagi na możliwe unoszenie konwekcyjne zanieczyszczeń),

       ubytek masy substratów w ciągu zmiany/cyklu pracy maszyny,

       ubytek masy części maszyny/narzędzia w ciągu zmiany/cyklu produkcyjnego,

       stosowanie chłodziw,

       czas nadzorowania procesu przez operatora w ciągu zmiany/cyklu. 

ETAP ZDEFINIOWANIA PROCESU
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ETAP OGRANICZENIA MASZYNY

Celem tego etapu oceny ryzyka jest określenie charakterystyki technicznej projektowanej maszyny 
pod kątem wpływu konstrukcji maszyny na możliwość zaprojektowania odpowiednich rozwiązań 

ograniczających lub eliminujących powstawanie pyłów.

W ramach postępowania należy określić:

     rodzaj maszyny (czy jest to maszyna stacjonarna, ruchoma, czy też narzędzie już posiadające
        lub wymagające zaprojektowania zintegrowanego z nim odciągu miejscowego),

     czy pole pracy operatora jest otwarte, obudowane lub częściowo ograniczone przegrodami   
        (co ma bezpośredni wpływ na możliwości umieszczenia elementu zasysającego  
        zanieczyszczenia),

     rodzaj ruchu części biorącej udział w generowaniu pylenia (czy to jest ruch obrotowy / 
liniowy, 
        posuwisto-zwrotny czy też inny (jako że rodzaj ruchu zwykle pozwala przewidzieć kierunek 
        wyrzucania zanieczyszczeń – element zasysający powinien znajdować się właśnie na drodze 
        ich ruchu, co umożliwi wykorzystanie energii kinetycznej do zwiększenia skuteczności 
        odciągania),

     czy jest możliwość całkowitego obudowania maszyny.

 



Narzędzia metodyczne wspierające ocenę 
ryzyka w procesie projektowania maszyn

 

 

Instytut Odlewnictwa Kraków

Centralny Ośrodek Badawczo 
Rozwojowy Opakowań - Warszawa EKRAN OGRANICZENIA MASZYNY



Narzędzia metodyczne wspierające ocenę 
ryzyka w procesie projektowania maszyn

 

 

Instytut Odlewnictwa Kraków

Centralny Ośrodek Badawczo 
Rozwojowy Opakowań - Warszawa

ETAP IDENTYFIKACJA PYŁÓW

Celem tego etapu jest określenie rodzaju materiałów wykorzystywanych w procesie.

W tym etapie oceny ryzyka należy określić:

    rodzaj używanych materiałów i postać zanieczyszczeń oraz cechy fizykochemiczne,

    operacje, w wyniku których następuje emisja,

    czas pracy maszyny w ciągu zmiany,

    prognozowaną emisję pyłów,

    zakres wymiarowy cząstek pyłów.

Na strukturę emitowanych pyłów ma również wpływ rodzaj operacji, podczas których one 
powstają, a więc niezbędne jest ich określenie. 

Przy wyborze operacji, w wyniku których powstaje pylenie, należy brać  pod uwagę możliwość
występowania kilku operacji (sekwencyjnie lub jednocześnie). Należy też uwzględniać różne fazy 
życia maszyny (inna emisja będzie następowała podczas jej pracy, a inna np. podczas 
przeglądów technicznych, demontażu, złomowania).
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ETAP OCENY RYZYKA

 W tym etapie oceny należy określić:      

     jakie jest pochodzenie substancji 

       jaki jest sposób oddziaływania pyłu na organizm 

        jakie są skutki oddziaływania (krótkotrwałe, długotrwałe, odwracalne, nieodwracalne),

        jaka jest kwalifikacja czynnika stwarzającego zagrożenie,

        jakie są inne czynniki ryzyka.
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ETAP REDUKCJI RYZYKA

W tym etapie należy określić sposób zapobiegania tym zagrożeniom, zmniejszania ich emisji 
lub sposób eliminacji.

Na podstawie doświadczeń  praktycznych oraz danych literaturowych dla danego procesu, 
należy wybrać sposób, w jaki można zmniejszyć emisję pyłów z maszyny:

przez wentylację,

poprzez środki organizacyjne,

stosując inne sposoby, i z odpowiednich list wyboru rodzaj działania lub środka

po rozwinięciu odpowiadających poszczególnym sposobom list wyboru – sprecyzować 
rodzaj działania lub środka. 

Listy wyboru opracowano na podstawie zharmonizowanej normy PN-EN 621-1.

Należy uwzględnić jednak fakt, że może istnieć kilka metod eliminacji zanieczyszczeń lub też
metody nie wymienione w tych listach.
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ETAP PODSUMOWANIE

W tym etapie sprecyzowane są następujące formacje:

    użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

    ryzyka resztkowego,

    użytkowania nieprawidłowego,

    faz życia maszyny, 

    oceny prototypu (wyniki pomiarów ilości pyłów),

    dokumentów związanych z procesem oceny ryzyka,

    wymagań zasadniczych zgodnie z dyrektywą.

Wpis powinien obejmować dane techniczne oraz dane dotyczące przeznaczenia danego rodzaju 
maszyny. 

Ryzyko resztkowe zostało określone na podstawie normy PN-EN 621-1:2000
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W ocenie ryzyka skorzystano z informacji zawartych w następującej literaturze:

   Dyrektywa 2006/42/WE, 

   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do 
powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych 
(Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2001 r.),

  Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

   Gliński M.: "Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy. Miejscowa 
wentylacja wywiewna". poradnik, Medium - Dom Wydawniczy, Warszawa 2007

    PN-EN 626-1:2001 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia 
powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny. Zasady i 
wymagania dla producentów maszyn

   PN-EN 1093:2002 Maszyny. Bezpieczeństwo. Ocena emisji substancji niebezpiecznych 
przenoszonych powietrzem.


