BEZPIECZEŃSTWO
MASZYN
Oferujemy usługi z zakresu
bezpieczeństwa maszyn:
–
–
–
–

pomiary dobiegu
przeprowadzenie oceny ryzyka
dobór i projektowanie układów
bezpieczeństwa
wsparcie projektowe, przygotowanie
dokumentacji wykonawczej

POMIAR DOBIEGU
Pomiar dobiegu zgodnie z normą PN-EN ISO 13855 polega na wyznaczeniu ogólnej wydajności zatrzymania systemu, czyli czasu, jaki upłynie od momentu wtargnięcia części ciała człowieka w strefę chronioną przez urządzenie ochronne do momentu zakończenia niebezpiecznej funkcji maszyny.
Otrzymane wyniki pozwalają na prawidłowe dobranie i umiejscowienie urządzenia ochronnego.
Pomiary wykonujemy na nowo powstałych maszynach jak i na maszynach, będących w fazie eksploatacji. Okresowe pomiary ogólnej wydajności zatrzymania systemu są wymagane i potrzebne
z uwagi na: uszkodzenia, zużycie oraz starzenie się elementów systemu zapewniającego zatrzymanie
niebezpiecznych funkcji maszyny.
Urządzenia ochronne, dla których
wykonujemy pomiary:
– kurtyny bezpieczeństwa
– przyciski startu dwuręcznego
– laserowe skanery bezpieczeństwa
– maty naciskowe
Pomiary realizujemy sprzętem
pomiarowym Stop Time Meter
Safetyman DT2 firmy
„hhb ELECTRONIC”.

OCENA RYZYKA
Ocena ryzyka to proces obejmujący analizę i ewaluację
ryzyka, który przeprowadzamy w oparciu o normę PN-EN-ISO 12100. Analiza ryzyka ma na celu zebranie informacji o wszystkich możliwych zagrożeniach, które mogą
wystąpić w poszczególnych fazach cyklu życia maszyny.
Identyfikacja zagrożeń już na etapie projektowania jest
bardzo istotna dla przeprowadzenia poprawnej oceny
ryzyka. Dla zidentyfikowanych zagrożeń przeprowadzane
jest szacowanie ryzyka, czyli określenie ciężkości prawdopodobnej szkody i prawdopodobieństwa jej wystąpienia.
W kolejnym kroku realizowana jest ewaluacja, czyli ocena ryzyka na podstawie wyników analizy. Jeśli ryzyko nie
jest akceptowalne, konieczne jest zmniejszenie ryzyka
i ponowna ocena czy cel został osiągnięty. Zmniejszenie
ryzyka można uzyskać poprzez zastosowanie środków
ochronnych, a ewentualne ryzyko pozostające pomimo
zastosowania środków ochronnych stanowi ryzyko resztkowe.
W trakcie przeprowadzania oceny ryzyka tworzona jest
dla Państwa dokumentacja oceny ryzyka. Zawiera ona
takie informacje jak: opis maszyny, przyjęte założenia, zidentyfikowane zagrożenia, cele zmniejszenia ryzyka, wynik oceny ryzyka, opis ewentualnego ryzyka resztkowego
oraz wszystkie istotne informacje wykorzystane w ocenie
ryzyka.

PROJEKTOWANIE
UKŁADÓW BEZPIECZEŃSTWA
Projektowanie systemu bezpieczeństwa opiera się na przeprowadzonej wcześniej ocenie ryzyka.
Naszym celem jest wybór rozwiązania, które zapewni właściwy poziom bezpieczeństwa.
Określenie Performance Level zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1.

WSPARCIE
PROJEKTOWE,
PRZYGOTOWANIE
DOKUMENTACJI

Dla Państwa potrzeb prowadzimy konsultacje
techniczne, polegające na wsparciu w realizacji
projektów - dotyczy to zarówno nowych inwestycji jak i modernizowanych maszyn. Pomagamy w
dostosowaniu maszyn i linii produkcyjnych do aktualnie obowiązujących przepisów.
W procesie dostosowania maszyny do wymagań
bezpieczeństwa ważne jest przygotowanie dokumentacji technicznej, informacji dla użytkownika
oraz określenie niezbędnych procedur dot. użytkowania i serwisu maszyny.
Sprawdzamy wykonane prace montażowe, tworzymy dokumentację techniczno-ruchową i instrukcje, tak aby dalsze użytkowanie maszyny
było bezpieczne i bezawaryjne.
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