BEZPIECZEÑSTWO PRACY 4/2001

mgr in¿. STANIS£AW KOWALEWSKI

Centralny Instytut Ochrony Pracy

Ograniczanie ryzyka przy u¿ytkowaniu pras

rodki ochronne odgradzaj¹ce i dystansuj¹ce

Praca wykonana w ramach Programu
Wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w
rodowisku pracy dofinansowanego
przez Komitet Badañ Naukowych
oncepcja minimalizacji ryzyka
wynika z samego mechanizmu
powstawania wydarzeñ wypadkowych. Jeli dochodzi do wydarzenia
wypadkowego, musi nast¹piæ niespodziewane, niekontrolowane spotkanie osoby
(lub szerzej  obiektu) z czynnikiem zagra¿aj¹cym. Koniecznoæ jednoczesnego zaistnienia osoby i czynnika zagra¿aj¹cego implikuje kierunki podejmowania
rodków minimalizuj¹cych skutki tych
nieszczêsnych spotkañ. Gdyby wiêc mo¿na by³o z procesu pracy wyeliminowaæ
choæby jeden z tych dwu elementów, to
proces ten by³by ca³kowicie bezpieczny.
Postulat, z pozoru prosty, praktycznie jest
nierealny. Zarówno ca³kowite wykluczenie z procesu cz³owieka, jak i zbudowanie maszyn zapewniaj¹cych absolutne
bezpieczeñstwo, tj. nie stwarzaj¹cych ¿adnych zagro¿eñ, jest wyidealizowanym stanem, do którego nale¿y pod¹¿aæ. Na razie jednak, nale¿y w mo¿liwie najwiêkszym i uzasadnionym stopniu jednoczenie ograniczaæ i zagro¿enia, i ekspozycjê
na nie, tak aby ryzyko resztkowe podczas
pracy zosta³o zredukowane do poziomu
ryzyka tolerowalnego.
Najogólniej, mo¿na wyró¿niæ trzy grupy rodków ograniczania ryzyka:
 Techniczne  wykorzystywane zarówno w strukturze stanowiska pracy, jak
i technologii wykonywanego procesu wg
hierarchii wynikaj¹cej z koncepcji minimalizowania zagro¿eñ i ekspozycji poprzez:
I. Wewnêtrznie bezpieczn¹ budowê
stanowisk pracy, tj. konstrukcje samych
pras, urz¹dzeñ mechanizuj¹cych i automatyzuj¹cych, rodków transportu, wielkoci i budowy materia³u obrabianego,
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doboru parametrów pracy itd.
II. Stosowanie technicznych rodków
ochronnych, tj. rodków ochrony zbiorowej jako podstawowych rodków
ochronnych oraz rodków ochrony indywidualnej i dodatkowych jako uzupe³niaj¹cych rodków ochronnych
III. Informowanie o zagro¿eniach i o
rozmaitego typu ograniczeniach
 Proceduralne  zwi¹zane ze stosowaniem bezpiecznych metod obs³ugi pras,
opartych na wymaganiach zawartych w
przepisach, normach i przewodnikach
oraz na wiedzy i dowiadczeniu osób
kszta³tuj¹cych poziom bezpieczeñstwa
(pracodawcy, projektanci, technolodzy,
kierownictwo).
 Behawioralne  zwi¹zane bezporednio z najwa¿niejsz¹ sfer¹, sfer¹ ludzkich zachowañ, kszta³towania postaw,
motywowania, komunikowania siê, zdobywania wiedzy i umiejêtnoci, czyli szeroko pojêt¹ wiadomoci¹.
W praktyce warsztatowej, aby skutecznie zarz¹dzaæ bezpieczeñstwem, nale¿y
elementy tych trzech grup umiejêtnie wi¹zaæ i stosowaæ jednoczenie.
TECHNICZNE RODKI
OGRANICZANIA RYZYKA
PRZY OBS£UDZE PRAS

Zgodnie z zarysowan¹ koncepcj¹ minimalizowania ryzyka, s³u¿¹ce temu techniczne rodki sk³adaj¹ siê na nastêpuj¹c¹
triadê:
I. Ograniczanie ryzyka przez rozwi¹zania konstrukcyjne pras (konstrukcja wewnêtrznie bezpieczna)
Z uwagi na mechanizm powstawania
wydarzeñ wypadkowych przy u¿ytkowaniu pras z rêczn¹ obs³ug¹, gdzie operator
w ka¿dym cyklu pracy musi siêgaæ do
strefy oddzia³ywania narzêdzia maj¹cego olbrzymi potencja³ energii, rozwi¹zania konstrukcyjne powinny iæ w kierunku nadzorowanego i niezawodnego zatrzymywania suwaka w zwrotnym punkcie i utrzymywania go tam a¿ do chwili
opuszczenia przez operatora tej¿e prze-

strzeni. Aby spe³niæ ten warunek, nale¿y
stosowaæ pewne, sprawdzone uk³ady nadzorowania ruchu suwaka, napêdu i sterowania. Za bezpieczeñstwo i niezawodnoæ pracy odpowiadaj¹ g³ównie:
 hamulce i sprzêg³a,
 systemy hydrauliczne i pneumatyczne,
 systemy sterowania, samonadzorowania i redundancji,
 nastawianie po³o¿enia i skoku suwaka,
 funkcja skoku pojedynczego,
 nadzorowanie wybiegu,
 zawieszanie funkcji bezpieczeñstwa,
 blokady wznowienia ruchu,
 ³¹czniki po³o¿eniowe,
 elementy sterownicze,
 ustawianie narzêdzi, skoki próbne,
konserwacja i smarowanie.
Normy przedmiotowe odnosz¹ce siê
do pras mechanicznych i hydraulicznych
PN-EN 692 i prEN 693, dok³adnie okrelaj¹ wymagania stawiane wymienionym
elementom, systemom oraz warunkom ich
pracy i stosowania. Wa¿niejsze postanowienia norm, powoduj¹ce zaostrzenie rygorów konstrukcyjnych w stosunku do
wymagañ dotychczas stosowanych to:
 zaniechanie stosowania hamulców
tamowych na wa³ach korbowych,
 do podstawowego wyposa¿enia
ochronnego pras ze sprzêg³em sztywnym
zapadkowym mog¹ nale¿eæ tylko: zamkniête t³oczniki, os³ony sta³e przestrzeni narzêdziowej lub t³ocznika, os³ony blokuj¹ce z ryglowaniem, natomiast urz¹dzenia sterowania oburêcznego nie mog¹ stanowiæ, tak jak dotychczas, podstawowego wyposa¿enia ochronnego tych pras,
 na prasach ze sprzêg³em z wpustem
obrotowym o nacisku nominalnym powy¿ej 400 kN, sprzêg³o powinno umo¿liwiaæ
niezawodne po³¹czenie wa³u z ko³em zamachowym w obydwu kierunkach obrotu,
 na prasach z rêczn¹ obs³ug¹ wszelkie ³¹czniki po³o¿eniowe, steruj¹ce ruchem suwaka powinny mieæ konstrukcjê
typu elektromechanicznego. £¹czniki
zbli¿eniowe mog¹ byæ stosowane w mechanizmie krzywkowym wa³u korbowego tylko na prasach pracuj¹cych w cyklu
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automatycznym,
 wszelkie pulpity roz³¹czalne z pras¹
nie powinny byæ wyposa¿one w urz¹dzenie zatrzymywania awaryjnego (tzw.
STOP awaryjny),
 je¿eli do rêcznego obracania wa³em
przewiduje siê u¿ycie dr¹¿ka lub innego
urz¹dzenia, to prasa powinna byæ wyposa¿ona w urz¹dzenie, które po wy³¹czeniu napêdu uniemo¿liwia ponowne w³¹czenie sprzêg³a dopóty, dopóki nie zatrzyma siê ko³o zamachowe,
 przy ruchu nastawczym na prasach
ze sprzêg³em ciernym powinno byæ stosowane urz¹dzenie krokowe, ograniczaj¹ce ruch suwaka do 6 mm na jeden zaimpulsowany skok (w odniesieniu do pras
mechanicznych przy po³o¿eniu k¹towym
wa³u 90°),

 wszystkie prasy ze skokiem wiêkszym ni¿ 500 mm i g³êbokoci¹ sto³u
wiêksz¹ ni¿ 800 mm powinny byæ na sta³e wyposa¿one w urz¹dzenia do podtrzymywania suwaka podczas wymiany narzêdzi, napraw lub konserwacji.
II. Techniczne rodki ochronne ograniczaj¹ce ryzyko
W zwi¹zku z tym, ¿e ponad 90% wypadków ma miejsce w strefie narzêdziowej pras, na niej w³anie skoncentrowane jest stosowanie technicznych rodków
ograniczania ryzyka. W istocie ca³a gra o
bezpieczeñstwo obs³ugi pras polega na:
 uniemo¿liwieniu dostêpu do przestrzeni narzêdziowej w czasie wykonywania zamykaj¹cego ruchu suwaka z narzêdziem lub

wej i indywidualnej. rodki ochrony
zbiorowej skierowane s¹ na nadzorowanie zagro¿eñ, natomiast rodki ochrony indywidualnej  na operatora. Generalnie, w hierarchii wa¿noci wy¿ej stoj¹
te, które skuteczniej ograniczaj¹ dostêp i
tym samym ekspozycjê. Najwy¿ej wiêc,
wedle tego kryterium, plasuj¹ siê urz¹dzenia odgradzaj¹ce, potem nieodgradzaj¹ce oraz rozmaite rodki funkcjonalne.
RODKI OCHRONNE
ODGRADZAJ¥CE I DYSTANSUJ¥CE

S¹ to konstrukcje zapobiegaj¹ce lub
ograniczaj¹ce dostêp do przestrzeni zamykaj¹cych siê narzêdzi, tworz¹cych strefê
pochwycenia, najczêciej r¹k operatora
oraz do strefy oddzia³ywania innych elementów jak wyrzutników, poduszki ci¹gowej, wyrzucanych przedmiotów itd.
Poród urz¹dzeñ odgradzaj¹cych mo¿na
wyró¿niæ rozmaitego typu os³ony oraz
tzw. ograniczniki.

Os³ony
Z uwagi na charakter spe³niania swych
funkcji, czêstoæ i sposób dostêpu do stref
przez nie nadzorowanych, os³ony dziel¹
siê na sta³e i ruchome.
Os³ony sta³e to takie, które s¹ trwale
zwi¹zane z korpusem prasy (lub pod³o¿em), a których usuniêcie wymaga u¿ycia specjalnych narzêdzi. S¹ stosowane
wtedy, gdy przewidywana czêstoæ dostêpu jest rzadsza ni¿ 1 raz na zmianê. Te

Rys. 1. Podzia³ technicznych rodków bezpieczeñstwa pras

 na prasach ze sprzêg³em ciernym
dopuszcza siê stosowanie tzw. os³on blokuj¹cych z ryglowaniem lub bez wczeniej otwieranych, które umo¿liwiaj¹ dostêp do przestrzeni narzêdziowej zanim
suwak zatrzyma siê w górnym zwrotnym
po³o¿eniu,
 wszystkie prasy powinny byæ wyposa¿one w odpowiednie rodki zapobiegaj¹ce tworzeniu siê aerozoli i wdychanych
mgie³ olejowych szkodliwych dla zdrowia,

 uniemo¿liwieniu wykonywania tego¿ ruchu w czasie, gdy dostêp operatora
do strefy narzêdziowej jest konieczny.
Powy¿sze postulaty odnosz¹ siê zatem
do bezporedniego lub poredniego nadzorowania strefy narzêdziowej, do której
operator cyklicznie siêga po to, aby podaæ materia³ do t³ocznika lub usun¹æ z niego wyt³oczkê. rodki techniczne bezpieczeñstwa pras zestawiono na rys. 1. Mo¿na je podzieliæ na rodki ochrony zbioro-

Rys. 2. Os³ona sta³a przy t³oczniku na prasie mimorodowej przechylnej
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os³ony sta³e, które uniemo¿liwiaj¹ dostêp
do przestrzeni narzêdziowej ze wszystkich stron, nazywane s¹ obudowami.
Mog¹ byæ zwi¹zane z pras¹ lub z t³ocznikiem (rys. 2). Rzadziej spotykanymi odmianami s¹ os³ony nastawne i tunelowe
(rys. 3), które umo¿liwiaj¹ operowanie
przedmiotem obrabianym spoza os³anianej niebezpiecznej przestrzeni narzêdziowej i elastyczne dopasowanie kszta³tu
os³ony do kszta³tu przedmiotów obrabianych.

Rys. 3. Os³ony tunelowe

Obudowy strefy narzêdziowej, choæ
bardzo skuteczne, maj¹ ograniczone zastosowanie do wytwarzania przedmiotów
ma³ych o nieskomplikowanych kszta³tach, t³oczonych z p³askich kawa³ków
blach lub z pasa. Do nadzorowania wiêkszych przestrzeni os³ony sta³e s¹ wykorzystywane przy zautomatyzowanych
procesach produkcyjnych, w których nie
ma potrzeby cyklicznego siêgania do strefy narzêdziowej prasy. Olbrzymi¹ zalet¹
os³on sta³ych jest mo¿liwoæ ich stosowania do ka¿dej prasy, bez wzglêdu na kon-

Rys. 4. Os³ona ruchoma na prasie mimorodowej
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strukcjê sprzêg³a oraz systemu nadzorowania i sterowania suwaka.
Inny rodzaj os³on sta³ych  to os³ony
odleg³ociowe, które nie odgradzaj¹ ca³kowicie samej strefy narzêdziowej prasy,
lecz uniemo¿liwiaj¹ do niej dostêp z powodu swoich rozmiarów i odleg³oci.
Zazwyczaj, w formie ogrodzeñ, nadzoruj¹ wiêksze obszary jednej lub kilku maszyn.
Mniej bezpieczne, ale te¿ bardzo skuteczne, s¹ os³ony ruchome, umo¿liwiaj¹ce cykliczny dostêp do t³ocznika po ustaniu niebezpiecznego ruchu i podczas postoju suwaka w górnym zwrotnym po³o¿eniu. Otwieraj¹ w ka¿dym cyklu tylko
tê stronê przestrzeni, przez któr¹ operator
podaje materia³ lub usuwa przerób  zazwyczaj jest to strona frontowa. Os³ony
boczne s¹ otwierane tylko podczas wymiany i ustawiania narzêdzi (rys. 4).
Os³ony ruchome s¹ zazwyczaj os³onami blokuj¹cymi tzn., s¹ tak zblokowane
z systemem sterowania prasy, ¿e wtedy,
gdy s¹ otwarte, uniemo¿liwiaj¹ w³¹czenie ruchu suwaka oraz wszelkich innych
ruchów niebezpiecznych w przestrzeni
narzêdziowej, natomiast ich otwarcie,
podczas trwania ruchu niebezpiecznego,
powoduje natychmiastowe jego zatrzymanie, a sam fakt zamkniêcia nie powoduje uruchomienia zagra¿aj¹cych funkcji
prasy.
Najbezpieczniejszy rodzaj os³on ruchomych  to os³ony blokuj¹ce z ryglowaniem, które wtedy, gdy s¹ otwarte,
uniemo¿liwiaj¹ w³¹czenie ruchu suwaka
oraz wszelkich innych ruchów niebezpiecznych w przestrzeni narzêdziowej,
natomiast ich otwarcie jest uniemo¿liwione a¿ do czasu ustania wszelkich funkcji
zagra¿aj¹cych, za sam fakt zamkniêcia i
zaryglowania os³on nie powoduje uruchomienia zagra¿aj¹cych funkcji prasy.
Rozwiniêciem ruchomych os³on blokuj¹cych s¹ os³ony steruj¹ce z ryglowaniem lub bez ryglowania, które wtedy,
gdy s¹ otwarte, uniemo¿liwiaj¹ w³¹czenie ruchu suwaka oraz wszelkich innych
ruchów niebezpiecznych w przestrzeni
narzêdziowej, natomiast zamkniêcie (i
zaryglowanie) os³on powoduje uruchomienie zagra¿aj¹cych funkcji prasy.
Oczywicie ka¿de otwarcie os³ony nieryglowanej w czasie wykonywania przez
suwak ruchu niebezpiecznego powinno
spowodowaæ jego natychmiastowe zatrzymanie.
Obecnie dopuszcza siê do stosowania
na prasach tak¿e os³ony blokuj¹ce wczeniej otwierane, których otwarcie nie
powoduje przerwania cyklu pracy, pod
warunkiem ustania wszelkich niebez-

piecznych ruchów w przestrzeni narzêdziowej. Generalnie os³ony nale¿¹ do najskuteczniejszych rodków ochrony operatorów pras i  co bardzo istotne  tak¿e
osób trzecich. Dlatego warto d¹¿yæ do ich
stosowania wszêdzie tam, gdzie jest to
mo¿liwe. Niestety, s¹ w Polsce niechêtnie wykorzystywane, poniewa¿ to, co jest
ich olbrzymi¹ zalet¹ z punktu widzenia
bezpieczeñstwa  fizyczne izolowanie
niebezpiecznej strefy narzêdziowej 
mo¿e byæ niewygodne podczas eksploatacji. Pokutuje te¿ przekonanie, ¿e powoduj¹ one ni¿sz¹ wydajnoæ pracy. Zarzuty te s¹ nieuzasadnione, obecne bowiem konstrukcje os³on umo¿liwiaj¹
szybkie przezbrajanie pras, a zarzut ograniczania wydajnoci jest nieracjonalny,
wynikaj¹cy z braku rozpoznania. Je¿eli
konstrukcja os³on odpowiada w³aciwociom pras, wtedy os³ony, poza funkcjami ochronnymi, mog¹ nadzorowaæ w³aciwy przebieg cyklu pracy.
Rzecz jasna dobór i stosowanie odpowiednich os³on, zw³aszcza ruchomych,
do mo¿liwoci prasy powinien byæ oparty na wczeniej przeprowadzonym procesie oszacowania i oceny ryzyka. Przy
rêcznej obs³udze tylko os³ony ryglowane
mo¿na stosowaæ na dowolnych prasach,
w tym na prasach mechanicznych, ze
sztywnym sprzêg³em zapadkowym. U¿ytkowanie os³on ruchomych bez ryglowania wymaga spe³nienia wielu specyficznych postulatów odnosz¹cych siê do konstrukcji pras, sterowania i nadzorowania.
Wielkoci otworów (a¿uru) w os³onach,
przez które mo¿na mieæ dostêp do nadzorowanych przestrzeni, powinny pozostawaæ w zale¿noci od odleg³oci do
miejsc niebezpiecznych.
Odleg³oci bezpieczeñstwa powinny
byæ zgodne z norm¹ PN-EN 294: Bezpieczeñstwo maszyn. Odleg³oci bezpieczeñstwa uniemo¿liwiaj¹ce siêganie koñczynami górnymi do stref niebezpiecznych.
Poród wielu zasad u¿ytkowania os³on
warto zapamiêtaæ i stosowaæ tê, która
mówi, ¿e os³ony mog¹ przyjmowaæ tylko
dwie pozycje: albo zamkniêt¹ (ochronn¹)
albo otwart¹ (bez ochrony). Os³ony prawie zamkniête, czy lekko uchylone, to
os³ony zawsze otwarte.

Zamkniêty t³ocznik
Czêsto u¿ywa siê na t³oczniach nieco
przesadzonego okrelenia  bezpieczny
t³ocznik (narzêdzie lub przyrz¹d). Bierze siê to st¹d, ¿e jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów uniemo¿liwienia
dostêpu do strefy zamykania narzêdzi.
Polega on albo na pe³nym os³oniêciu tej
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strefy za pomoc¹ os³on sta³ych (rys. 5 i
tak¿e rys. 2) i wtedy wnikniêcie miêdzy
czêci zamykane jest wykluczone, albo na
zastosowaniu takiej konstrukcji samego
t³ocznika, gdzie np. gruboæ poredniej
p³yty spychaj¹cej jest wiêksza od skoku
suwaka i tym samym stempel nie wychodzi na zewn¹trz, nie uwalniaj¹c przestrzeni, do której mo¿na by mieæ dostêp.

Ograniczniki
To rodzaj urz¹dzeñ ochronnych, który
na dobr¹ sprawê powinien byæ zakwalifikowany do rodków ochrony indywidualnej, poniewa¿ przy spe³nianiu funkcji
odgradzaj¹cych operatora od przestrzeni
narzêdziowej, jest skierowany bezporednio na cz³owieka  a nie na zagro¿enie.
W t³ocznictwie stosuje siê dwa rodzaje
ograniczników. S¹ to: urz¹dzenia powstrzymuj¹ce oraz urz¹dzenia odci¹gaj¹ce. Spe³niaj¹ swoje funkcje bezpieczeñstwa przez powstrzymanie (rys. 6) lub
odci¹gniêcie (rys. 7) r¹k albo ca³ego cia³a
operatora poza strefê niebezpieczn¹, w
ka¿dym cyklu roboczym. Odbywa siê to
za pomoc¹ odpowiednio dobranych ciêgien zwi¹zanych z nadgarstkami operatora, których d³ugoæ nie pozwala wnikn¹æ do strefy niebezpiecznej, albo te¿ poprzez specjalny mechanizm odci¹gaj¹cy
usuwa z niej uwi¹zane czêci cia³a. Urz¹dzenia takie s¹ stosowane prawie wy³¹cznie w krajach anglosaskich, zw³aszcza w
USA.
Uwa¿ane s¹ za bardzo skuteczne. W
Europie jednak nie stosuje siê ich g³ównie ze wzglêdów etycznych. S¹ przyk³adem absolutnego priorytetu bezpieczeñstwa nad ergonomi¹. To sprawa dyskusyjna. Warto zwa¿yæ racje i zwolenników
i przeciwników stosowania tych urz¹dzeñ.
Ich prostota i skutecznoæ czyni¹ pokusê
stosowania wszêdzie, a zatem i tam, gdzie
z powodzeniem mo¿na by u¿yæ bardziej
ludzkich rozwi¹zañ. Z kolei ca³kowite
zanegowanie ich stosowania te¿ wydaje
siê nierozs¹dne. Na przyk³ad na prasach
krawêdziowych z przestarza³ymi, zawodnymi uk³adami sprzêg³owo-hamulcowymi, gdzie do t³oczenia podawane s¹ rêcznie materia³y wyjciowe o niewygodnych
kszta³tach, maj¹ce tendencje do zmiany
po³o¿enia lub spadania, zastosowanie innych urz¹dzeñ ni¿ urz¹dzenia powstrzymuj¹ce lub odci¹gaj¹ce ma ograniczon¹
skutecznoæ.

Rys. 5. Zamkniêty t³ocznik z os³on¹ sta³¹

Rys. 6. Urz¹dzenie powstrzymuj¹ce

nych i kontaktowi z czynnikami zagra¿aj¹cymi. Stosowanie ich jest ograniczone
do specyfiki zadañ. Ich wartoæ jednak jest
niedoceniana. Stosowane s¹ niechêtnie,
przede wszystkim z powodu niewiedzy,
ale te¿ i czêsto z powodu ich nieergonomicznoci. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przy eksploatowaniu pras starych, których stan
techniczny i poziom wyposa¿enia nie
odpowiada aktualnym wymaganiom,
rêczne narzêdzia pomocnicze s¹ bardzo

Rys. 8. Rêczne narzêdzia pomocnicze

Rêczne narzêdzia pomocnicze
W prosty sposób mog¹ zapobiegaæ
wnikaniu czêci cia³a do stref niebezpiecz-

Rys. 7. Urz¹dzenie odci¹gaj¹ce

czêsto jedynym ratunkiem. Pozwalaj¹ one
pracowaæ na tyle bezpiecznie, aby mo¿na by³o zaakceptowaæ ryzyko resztkowe
obs³ugi takiej prasy. Obecnie, wybór takich narzêdzi jest w pe³ni zadowalaj¹cy
(przyk³adowy zestaw na rys. 8).
Nastêpny artyku³ bêdzie powiêcony
coraz powszechniej stosowanym w nowoczesnej technice bezpieczeñstwa pras,
rodkom ochronnym nieodgradzaj¹cym,
takim jak: urz¹dzenia sterowania oburêcznego, kurtyny wietlne, skanery laserowe
itd. oraz najwa¿niejszym urz¹dzeniom i
aspektom funkcjonalnym.
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