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1. Uvod
To poročilo vsebuje pregled metod za oceno tveganja strojev in je namenjeno
proizvajalcem, zlasti načrtovalcem (konstrukterjem), pri izvajanju ocene tveganja, ki jo
zahteva Evropska direktiva o strojih 2006/42/EU. Na podlagi opisa osnovnega
postopka za oceno tveganja in razlago bistvenih konceptov so predstavljeni možni
postopki in smernice za posamezne korake ocene tveganja. Poleg tega so
predstavljena področja uporabe metod in njihovo razširjanje v praksi ter prednosti in
slabosti z vidika avtorja. To naj bi načrtovalcu (konstrukterju) omogočilo, da izbere
metodo, ki je zanj najbolj ustrezna.
Zakaj ocena tveganja?
Za današnjo uporabo strojev je značilno, da ljudem omogočajo, da izvajajo dejavnosti,
ki jih drugače ne bi mogli storiti s svojimi fizičnimi ali duševnimi zmožnostmi. To je
odprlo možnosti, da je človeška družba dosegla sedanjo stopnjo razvitosti. Toda vsaka
priložnost prinaša tudi tveganja. Človek lahko izgubi nadzor nad viri moči, ki jih
uporablja. Ali pri uporabi nevarnih snovi, določenih tveganj, zaradi pomanjkanja čutnih
organov, ne prepozna..
Zato se je treba pri vsaki možnosti tehničnega razvoja pozanimatii o morebitnih
tveganjih, ki jih ta razvoj ali inovacija prinaša. Zdaj se mnogi načtrovalci (konstrukterji)
upravičeno sklicujejo na številne stroje, ki so jih že razvili in izdelali in se že več let
uporabljajo brez nesreč. Ali so ti negotovi, ker niso bili izrecno ocenjeni na nevarnosti
in tveganja na stroju? Seveda to ni tako. Splošna inženirska praksa je uporaba lastnih
izkušenj in tako imenovane splošno priznane tehnologije za izdelavo varnih strojev.
Toda pri takem pristopu lahko upamo, da so bile zabeležene vse nevarnosti ali da so
bili upoštevani vsi pogoji delovanja stroja? Za zagotovitev varnosti strojev je treba
izpolnjevati bistvene varnostne in zdravstvene zahteve, pri čemer morajo biti te
zahteve uporabljene razsodno, da bi upoštevale stanje tehnike v času izdelave
ter tehnične in ekonomske zahteve
Za dajanje strojev na trg v Evropi morajo biti izpolnjene zahteve evropske direktive o
strojih 2006/42/EU. Te zahteve vključujejo izvajanje ocene tveganja, ki se izvaja hkrati
ali vzporedno z načrtovanjem stroja: " Proizvajalec (…) mora za stroje, ki jih želi dati
na trg, zagotoviti tudi izvedbo ocene tveganja. V ta namen mora ugotoviti, katere
bistvene zdravstvene in varnostne zahteve se uporabljajo za njegove stroje in v zvezi
s katerimi mora sprejeti ukrepe. Stroj je treba nato načrtovati in izdelati ob upoštevanju
rezultatov ocene tveganja. "
Države članice EU so sprejele in objavile zakone in druge predpise, potrebne za
uskladitev z direktivo o strojih. Zato pripravo ocene tveganja zahteva zakon in ni
prostovoljna odločitev! To poročilo daje namige za sistematično, a hkrati učinkovito
izvajanje ocene tveganja.
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2. Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja kot proces
V tem poglavju je predstavljen proces ocene tveganja in zmanjševanja tveganja.
Pojasnjeni so posamezni procesni koraki (glej sliko 2.1) in predstavljeni so veljavni
postopki in smernice.
Ocenjevanje tveganja in zmanjšanje tveganja lahko razdelimo na pet postopkovnih
korakov:
1. Določite omejitve stroja
2. Ugotovite nevarnosti in pripadajoče nevarne situacije, ki lahko nastanejo na
stroju
3. Ocenite tveganja, ki upoštevajo resnost morebitnih poškodb ali škodljivih
učinkov na zdravje in verjetnost njihovega pojava.
4. Ovrednotite tveganja za določitev, ali je potrebno zmanjšanje tveganja
5. Odpravite nevarnosti ali zmanjšajte tveganja, povezana s temi nevarnostmi

Slika 2.1

Koraki procesa ocene tveganja in zmanjšanja tveganja
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Ti koraki so določeni v Direktivi o strojih 2006/42/EU v splošnih načelih iz Priloge 1.
Ocena tveganja je tako zaporedje logičnih korakov, ki na sistematičen način
omogočajo preiskavo nevarnosti, povezanih s stroji. Oceni tveganja sledi
zmanjševanje tveganja, kot to določa standard EN ISO 12100. Ponavljanje tega
postopka vodi do odprave nevarnosti. S tem je v največji meri možno ustrezno
zmanjšanje tveganja.

2.1 Ocena tveganja
2.1.1 Določitev omejitev stroja
Prvi korak v procesu analize tveganja je določitev omejitev stroja, ki je opredeljena z
namembnostjo in uporabo stroja. Določiti je treba naslednje podatke:
Prostorske omejitve
• Območje premikanja / gibanja, vključno z varnostnimi razdaljami
• Prostor, potreben za namestitev in vzdrževanje
• Dobava / odstranjevanje materiala
• Delovna mesta / področja
Energijske omejitve
• Vrste energije
• Prostorske zahteve za inštalacijo stroja
Materialne omejitve
• Vhodni materiali, pomožni materiali, potrošni material, odpadni proizvodi
Časovne omejitve
• Omejitve življenjske dobe stroja in komponent
• Priporočeni intervali pregledov, intervali vzdrževanja in popravil
Omejitve uporabe
• Področje uporabe (industrija, trgovina, zasebniki, javni sektor)
• Namenska (predvidena) uporaba
• Predvidena nepravilna uporaba
• Načini delovanja (normalno delovanje, namestitev, nastavitev, odpravljanje napak,
čiščenje, vzdrževanje, popravilo, ...)
• Omejitve, povezane z okoljskimi dejavniki, npr. omejitev uporabe v določenih
temperaturnih razponih, vlaga, ropot,..
• Kvalifikacije in izkušnje uporabnikov (operaterji, vzdrževalno osebje)
• Vzajemne omejitve (drugi stroji in pomožna oprema, viri energije,…
Namembnost in uporaba stroja sta pomembna člena za ocenjevanje tveganja za
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vsak stroj. Potrebno je namreč odkriti vse nevarnosti, nevarna stanja in nevarne
dogodke povezane s strojem v njegovem celotnem življenjskem ciklusu, ki zajema:
•
•
•
•
•
•

Transport
Instalacijo
Nastavljanje
Upravljanje
Vzdrževanje
Demontažo in odstranitev

2.1.2 Identifikacija nevarnosti
Določanje nevarnosti, ki se pojavljajo na stroju, je zagotovo najtežji del analize
tveganja. Težava je v tem, da v največji možni meri določimo nevarnosti ne da bi katero
spregledali. Nevarnosti so naloge, ki jih je treba opraviti v vseh življenjskih obdobjih
stroja, npr. namestitev, delovanje, vzdrževanje, odstranjevanje in za vse načine
delovanja za ugotavljanje tveganih razmer in dogodkov.
Kot koristno izhodišče za razmislek so tukaj kontrolni seznami za nevarnosti, nevarne
situacije in dogodke npr. iz standardov. Priloga B EN ISO 12100 vsebuje takšne
vzorčne sezname. Pri iskanju posameznih nevarnih točk na stroju, igrajo izkušnje
pomembno vlogo. Smiselno je analizirati tok materiala, tok energije, tok sile in tok
informacij, ki temelji na funkcionalni strukturi stroja. S povezavo z delovnimi elementi
delovne strukture se lahko določijo možne točke nevarnosti.
Dobra pomoč so seznami nevarnosti iz varnostnih standardov primerljivih vrst
strojev. Ti se običajno nanašajo na osnovne standarde in seznam nevarnosti na
posebnem stroju, ki ga je treba zaščititi z varnostnimi ukrepi.
V analitskih postopkih za določanje nevarnosti se razlikuje med deduktivnim (analiza
navzdol / nazaj) in induktivnimi metodami (od spodaj navzgor / naprej) (glej sliko 2.2).
Obe metodi temeljita na kombinaciji vzrokov in posledic s pomočjo logičnih
operaterjev. Drevesna analiza napak je deduktivni postopek. V analizi drevesnih
napak so vzroki, ki so pripeljali do tega dogodka, določeni na podlagi neželenega
dogodka. Analiza dogodkov je induktivni postopek. Analiza dogodkov uporablja vzrok
za ugotavljanje posledic tega vzroka. Ti procesi se zaradi kompleksnosti in visokih
stroškov uporabljajo predvsem v kompleksnih kemičnih in procesnih obratih.
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Slika 2.2

Analitske metode za določanje nevarnosti

Za analizo nesreč in nevarnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu so bila iz
drevesne metode napak izvedena tako imenovana drevesa nevarnosti (glej prilogo
1). Temelji na osnovnem modelu nevarnosti za nastanek nesreče pri delu, ki upošteva
tudi vedenje, ki ni združljivo z varnostjo. Ena od značilnosti analize dogodkov je tako
imenovana LOPA (Layer of Protection Analysis) metoda, ki uporablja neodvisne
stopnje zaščite. Postopek se večinoma uporablja v kemični industriji.
Rezultat ocene tveganja je matrika, ki združuje nevarnosti in življenjske faze stroja z
nevarnimi točkami.
2.1.3 Ocena tveganja
Tveganje, je povezano s posebnim stanjem ali tehničnim postopkom in je odvisno od
elementov tveganja in sicer od resnosti in verjetnosti (glej sliko 2.3).

Slika 2.3

Elementi tveganja
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Obseg škode je opisan kot resnost poškodb ali poškodb zdravja ljudi (primer: glej
tabelo 2.1) in števila prizadetih oseb. Poleg tega je vpliv na okolje in znesek morebitne
škode na premoženju merilo elementa tveganja glede obsega škode.
Tabela 2.1

Poškodbe in težavnostne stopnje po RAPEX-u (glej prilogo 10)

Stopnja
težavnosti
1

2

3

4

Opis
Poškodbe ali posledice, ki po nujnih postopkih ne povzročajo večjih
funkcionalnih okvar ali večjih bolečin (prva pomoč, običajno ne
zdravnik); Posledice so praviloma popolnoma reverzibilne.
Poškodbe ali posledice, ki zahtevajo ambulantno zdravljenje,
vendar običajno brez bolnišničnega zdravljenja. Funkcija je lahko
omejena za omejeno časovno obdobje (do šest mesecev); možno
je skoraj popolno okrevanje.
Poškodbe ali posledice, ki ponavadi potrebujejo bolnišnično
zdravljenje in lahko povzročijo funkcionalno okvaro vsaj šest
mesecev ali trajno izgubo funkcije.
Poškodbe ali posledice, ki povzročijo ali bi lahko povzročile smrt,
vključno z okvaro možganov; Izguba uda ali resne funkcionalne
okvare uda, ki vodi do več kot 10% invalidnosti.

Verjetnost pojava je odvisna od izpostavljenosti tveganju, verjetnosti nastanka
samega dogodka nevarnosti in možnosti izogibanja škode.
Za izpostavljenost nevarnosti so pomembne:
•
•
•

verjetnost in
dolžina zadrževanja na nevarnem območju kot tudi
število ljudi, ki potrebujejo dostop do nevarnega območja.

Verjetnost pojava nevarnosti se lahko določi na podlagi:
•
•
•
•

statističnih podatkov (zanesljivost komponent),
znanih dogodkov nesreče in
znanih zdravstvenih škod in
s primerjavo tveganj s podobnimi tveganji ali podobnimi stroji.

Na tej točki se izkaže, kako koristni so podatki iz spremljanja proizvoda, za katere je
v osnovi zavezan vsak proizvajalec, na primer zanesljivost komponent ki lahko
povzročijo nesrečo .
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Na možnost izogibanja ali omejevanja škode vplivajo:
• veščine in izkušnje uporabnikov,
• hitrost nastanka nevarnega dogotka (nenaden, hiter, počasen)
• sposobnost uporabnikov, da se izognejo škodi (refleksi, fleksibilnosti), kot tudi
• prepoznavnost dogodka (neposredno ali posredno preko opozorilnih naprav)
Ocena tveganja uporablja kvalitativne in kvantitativne ter kombinirane tehnike. Ker so
kvantitativni postopki dražji, se uporabljajo predvsem pri strojih ali sistemih z večjim
tveganjem. Kvantitativne metode zahtevajo uporabo analitske metode pri določanju
nevarnosti.
Najpogosteje uporabljane kvalitativne metode so tako imenovana metoda grafov
tveganj in matrika tveganj. Obstajajo tudi kombinacije obeh metod. Postopek graf
tveganja se je zgodovinsko na področju nadzora procesov, povezanih z varnostjo
pojavil in je sedaj v glavnem na področju krmilja povezanega z varnostjo (EN 954-1
glej prilogo 3, EN ISO 13849-1, -2 glej prilogo 4).
Metoda matrika tveganja se uporablja pri oceni nadzornih sistemov, povezanih z
varnostjo (EN 62061, glej prilogo 5). Te metode izhajajo iz področja varnosti in zdravja
pri delu (Nohl, 1988, glej prilogo 6), kot tudi (glej prilogo 7 MIL-STD 882D) v postopkih
javnega naročanja za obravnavo vpliva na varnost, zdravje in okolje, kot tudi na
področju varnosti proizvodov (Reudenbach 2009, glej prilogo 8, EN ISO 14789 dvigala
glej prilogo 9) in nadzorni organi uporabljajo RAPEX (glej prilogo 10).
Manj pogoste so metode numerične klasifikacije. Tukaj je nomogram (RAAFAT, 1995,
glej prilogo 11, KINNEY, 1976 glej prilogo 12).
Kvantitativne metode temeljijo na analizi drevesnih napak ali analize toka dogodkov.
S statističnimi parametri se lahko v obeh metodah določijo verjetnosti za vzroke in
dogodke. Tako pri uporabi analize drevesa nevarnosti (glej prilogo 1) z analizo
verjetnosti najmanjših rezov vhodnih dogodkov je mogoče najti vzroke z največjim
prispevkom k nesreči. Te šibke točke koncepta zaščite je mogoče odkriti in odpraviti z
ustreznimi ukrepi.
Metoda LOPA (CCPS 2001, Analiza zaporedja dogodkov, glej 2.2) določa pogostost
neželenega dogodka, ki ga je mogoče preprečiti z eno ali več stopnjami zaščite.
Kombinirane metode večinoma uporabljajo analitične metode ocenjevanja tveganja
(analiza drevesnih napak, analiza zaporedja dogodkov) in oceno tveganja z uporabo
kvalitativnih opisov, saj pogosto statistični podatki niso na voljo za dotične dogodke.
Primeri so PAAG, HAZOP (glej prilogo 13) in FMEA (glej prilogo 14).
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2.1.4 Vrednotenje tveganja
Po oceni tveganja glede obsega škode in verjetnosti pojava se postavlja vprašanje, ali
je sprejemljivo. Odločitev o tem, ali so ukrepi za zmanjšanje tveganja potrebni ali ne,
je treba sprejeti.
Dokler je tveganje večje od sprejemljivega mejnega tveganja, je treba izvesti
zmanjšanje tveganja (glej sliko 2.4). Takoj, ko je mejno tveganje zmanjšano z ukrepi
za zmanjšanje tveganja, ste na varni strani. Nadaljnje zmanjševanje tveganja ni
potrebno in pogosto tudi ni izvedljivo. Torej bo ostalo tveganje. To preostalo tveganje
se to lahko šteje za sprejemljivo.

Slika 2.4

Meja tveganja

Kje pa je meja sprejemljivega tveganja, od česa je odvisna in kdo jo določa?
Določanje meje tveganja zahteva ravnotežje med tveganji in posledičnimi koristmi.
Pomembno je, da se razlikuje, ali se nekdo prostovoljno izpostavlja posameznemu
tveganju, da bi dosegel svojo korist. Potem je definicija meje tveganja tudi odvisna od
njegovih pričakovanj (lahko bo potem tvegal večjo korist ali užitek, ki ga ima pri tem).
Če je nekdo neprostovoljno izpostavljen tveganju, npr. ko delate s strojem ali ko se
zadržujete v bližini večjega tveganega tehničnega objekta, za določitev meje tveganja
veljajo veljavne vrednote družbe.
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Nato je meja tveganja opredeljena v obliki varnostnih specifikacij, običajno v
podzakonskih aktih, kot so tehnični predpisi, predpisi o preprečevanju nesreč in
standardi. Ti so oblikovani soglasno z udeležbo vseh zainteresiranih strani.
Posamezno zaznavanje tveganja je odvisno npr. od zahtev oseb, izpostavljenih
tveganju:
•
•

ali so ustrezno usposobljeni, zato poznajo nevarnost
ali je možno da so le polkvalificirani zaposleni ali so osebe, ki potrebujejo
posebno zaščito, kot na primer mladi, nosečnice,
prostovoljci

Naslednji primer tveganja padca (glej tudi sliko 2.5) bi moral pojasniti te vidike. A tako
imenovani prosti plezalci lahko opustijo svojo pobudo za splošno običajno varnost in
možnost za preprečevanje padcev ( "No risk, no fun") za svoje veselje. Za delavce na
višini, ki delajo na fasadah in uporabljajo vrv "industrijski plezalci", takšno tveganje
seveda ni sprejemljivo. Tu je večjo varnost možno zagotoviti s pomočjo osebnih
varnostnih ukrepov, ki zahtevajo posebno usposabljanje in telesno pripravljenost. To
tveganje, po drugi strani, ni sprejemljivo za navadne zaposlene. Za to skupino ljudi je
potrebna ograja. Veljavne varnostne predpise je mogoče najti npr. v tehničnih pravilih
za operativno varnost. Če pričakujemo prisotnost otrok, je treba mejo tveganja določiti
še nižje. Zato je potrebna tako imenovana otroška varna pregrada z navpičnimi
palicami, ki prepreči možnost vzpenjanja (zahtevano tudi v gradbenih predpisih).

Slika 2.5
Meja tveganja in skupina uporabnikov
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Kje najdemo vrednosti za mejo tveganja?
Ker je tveganje kombinacija resnosti in verjetnosti pojava, je treba oba dejavnika
uporabiti tudi za ugotavljanje meje tveganja. Na področju večjih tveganj, kot so tiste, ki
so posledica večjih nesreč v industrijskih obratih, so se tako imenovane krivulje
F-N izkazale za izvedljive za predstavitev meje tveganja. Tu se izriše verjetnost
pojavljanja F nad številom mrtvih N. Slika 2.6 prikazuje primere takšnih mejnih krivulj
jedrske elektrarne (Groningen) in naftnih ploščadi. Treba je tveganje izbrati tako nizko,
kot je razumno izvedljivo – ALARP koncept ("As Low As Reasonable Practicable ").

Slika 2.6

F-N krivulje po Proskeju (2004)

Vendar pa so te vrednosti na voljo le za večjo škodo. Pri drugih kombinacijah
značilnosti parametrov, zlasti z manjšo stopnjo škode, je treba upoštevati druge načine
določanja meje tveganja. V nadaljevanju so prikazane nekatere možnosti.
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Primerjava s standardi
Standardi odražajo splošno sprejeto stanje tehnike. To pomeni, da navedene vrednote
priznavajo strokovnjaki. Če se lahko s tem povežete, ste na varni strani. Vendar pa bi
morali delati zelo previdno skozi obseg in morebitne omejitve ustreznega standarda,
da bi bili prepričani.
Primerjava s podobnimi stroji
Za določitev dovoljene meje tveganja lahko pogledate tudi stroje, ki so načrtovani ali
se razvijajo in so podobni vašem stroju. Na podlagi ukrepov, sprejetih na teh napravah
za zmanjšanje tveganja in preostalega tveganja, ki še obstaja, je mogoče določiti
trenutno stanje tehnike in s tem dopustno mejo tveganja. Vendar pa obstaja nevarnost
napačne razlage. V vsakem primeru se morate prepričati, da se sklicujete na trenutne
modele, tako da resnično upoštevate trenutno stanje tehnike za primerjavo.
Primerjava s kazalniki tveganja
Primerjava s podatki o tveganju je zapleten postopek. Najprej jih je treba določiti, da bi
jih lahko primerjali. Primeri teh metod so tveganja matrike po Nohlu 1988 (glej prilogo
6), Reudenbachu 2009 (glej prilogo 8) ali RAPEX-u (glej prilogo 10). Druga metoda je
numerična klasifikacija (nomogram glej prilogo 11, prilogo 12). Te metode so povezane
z zameglitvijo pri določanju vnosov in pri interpretaciji rezultatov. Zato je določitev
absolutnih vrednosti za odločitve o sprejemljivosti da / ne glede dopustnosti tveganja
težavna. Takšne metode je smiselno uporabiti, če obstaja več možnosti za potrebno
zmanjšanje tveganja, zato je za izbiro najustreznejše variante potrebna primerjalna
analiza. Potem lahko kazalniki tveganja, določeni na enak način, nudijo podporo
odločanju.
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2.2 Zmanjšanje tveganja
2.2.1 Celoten proces

Slika 2.7

Proces ocene tveganja in zmanjšanja tveganja
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Postopek zmanjševanja tveganja obsega 3 korake (glej sliko 2.7):
1. Vgrajena varnost
2. Tehnični in dopolnilni zaščitni ukrepi
3. Navodila za uporabo
Ti koraki predstavljajo prednost, ki jim je treba slediti. Uporaba zaščitnih ukrepov se
lahko upošteva samo, če varno zasnova ni izvedljiva. Prav tako uporabniške
informacije ne morejo nadomestiti tehnično možnih zaščitnih ukrepov (za vire glej
Tabelo 2.2).
Tabela 2.2

Pomoč za zmanjšanje tveganja
Dejstvo

Pomoč

Zmanjšanje tveganja

EN ISO 12100: 2010,
Oddelek 6.1 Zmanjšanje
tveganja Splošno, oddelek
5.6.2 Zadostno
zmanjšanje tveganja
2006/42 / ES, Priloga I,
oddelek 1.1.2. Načela
vključevanja varnosti

Koraki zmanjšanja tveganja

2.2.2 Zmanjševanje tveganja z vgrajeno varnostjo
Vgrajena varnost stroja je sama po sebi najučinkovitejša in zato prvi korak pri
zmanjševanju tveganja.
Vgrajena varnost odpravi nevarnosti ali zmanjša povezana tveganja z ustrezno izbiro
konstrukcijskih lastnosti stroja samega in/ali načina medsebojnega vplivanja
(interakcije) med izpostavljenimi osebami in strojem. To je edina faza, kjer je mogoče
odpraviti nevarnosti in se tako izogniti potrebi po dodatnih varovalnih ukrepih, kot so
varovanje in dopolnilni varovalni ukrepi
Največji vpliv na vgrajeno varnost stroja je izbira delovne metode.
Primer : Oblika in relativni položaj mehanskih komponent: npr. nevarnostim drobljenja
in striženja se je mogoče izogniti s povečanjem najmanjše vrzeli med gibljivimi deli,
tako da lahko obravnavani del telesa varno vstopi v vrzel, ali z zmanjšanjem vrzeli,
tako da noben del telesa ne more vstopiti vanjo (glej ISO 13854 in ISO 13857);
Če je mogoče, se lahko izognemo nevarnostim tako, da omejimo parametre stroja,
kot so sila, masa, hitrost, energija v varne vrednosti (za vire glej tabelo 2.3).
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Tabela 2.3

Pomoč za vgrajeno varnost
Dejstvo

Pomoč

Ukrepi za vgrajeno
varnost

EN ISO 12100: 2010,
oddelek 6.2. Vgrajena
varnost

2.2.3 Zmanjšanje tveganja s tehničnimi in dopolnilnimi zaščitnimi ukrepi
Kadar z vgrajeno varnostjo ni mogoče na razumen način bodisi odstraniti nevarnosti
ali zmanjšati tveganja v zadostni meri, je treba za varovanje oseb uporabiti varovala in
varovalne naprave. Morda bo treba uporabiti tudi dopolnilne varovalne ukrepe, ki
vključujejo dodatno opremo (npr. opremo za dvoročni vklop).
Natančno izbiro varovalne opreme za posamezen stroj je treba opraviti na podlagi
ocene tveganja za stroj.
Pri izbiri ustrezne varovalne opreme za posamezno vrsto stroja ali nevarnega območja
se je treba zavedati, da je nepomično varovalo preprosto in da se ne sme uporabljati
tam, kjer dostop upravljavca do nevarnega območja med normalnim delovanjem stroja
(delovanje brez motenj) ni potreben.
Potreba po večji pogostosti dostopa neizogibno vodi k temu, da se nepomično varovalo
po odstranitvi ne vrne v varovalni položaj. To zahteva uporabo alternativnega
varovalnega ukrepa (pomično zaporno varovalo, zaznavalna varovalna oprema).
Pozornost je treba posvetiti ustrezni ograditvi krmilnega mesta ali intervencijskega
območja, da se zagotovi kombinirano varovanje pred več nevarnostmi, vključno z
naslednjimi:
a) nevarnostmi zaradi padajočih ali izvrženih predmetov z uporabo npr. varovanja
v obliki konstrukcije, ki varuje pred padajočimi predmeti (FOPS – "falling object
protection structure"),
b) nevarnostmi emisij (varovanje pred hrupom, tresljaji, sevanjem, snovmi,
nevarnimi za zdravje, itd.),
c) nevarnostmi zaradi okolja (varovanje pred vročino, mrazom, slabim vremenom
itd.),
d) nevarnostmi zaradi kotaljenja ali prevrnitve stroja z uporabo npr. varovanja v
obliki konstrukcij za preprečevanje kotaljenja ali prevračanja (ROPS – "roll-over
protection structures" in TOPS – "tipover protection structures").
Dodatni varnostni ukrepi vključujejo možnost ustavitve stroja v sili. Vendar to ne
sme biti nadomestna rešitev za tehnične ukrepe. Vključeni so tudi ukrepi za
evakuacijo ujetih oseb ter varno ločevanje in odvajanje energije ter varen dostop,
(viri glej tabelo 2.4).
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Tabela 2.4

Pomoč za tehnične in dopolnilne zaščitne ukrepe

Dejstvo
Tehnični in dopolnilni
zaščitni ukrepi
Zaščitne naprave za
gibljive dele

Ustavitev v sili
Ločevanje, odvajanje
energije

Evakuacija ujetih oseb

Dostop do stroja

Pomoč
EN ISO 12100: 2010,
oddelek 6.3 Varovanje in
dopolnilni varovalni ukrepi
2006/42 / EU, Priloga I,
oddelek 1.3.8 Izbira
zaščitnih naprav pred
tveganji zaradi premičnih
delov, 1.4 Zahteve za
zaščitne naprave
2006/42 / EU, Priloga I,
oddelek 1.2.4.3. Ustavitev
v sili
2006/42 / EU, Priloga I,
oddelek 1.5.2. Statična
elektrika, 1.6.3.Izolacija
virov energije
2006/42 / EU, Priloga I,
oddelek 1.5.14. Nevarnost
ujetja v stroj
2006/42 / EU, Priloga I,
oddelek 1.5.15. Nevarnost
zdrsa, spotika in padanja,
1.6.2. Dostop do
upravljalnih mest in
servisnih mest

2.2.4 Zmanjšanje tveganja prek uporabniških informacij
Pod pogojem, da po izčrpanju vseh zaščitnih ukrepov še vedno ostajajo odvečna
tveganja, mora biti uporabnik o tem obveščen, da bi lahko posegel po organizacijskih
ukrepih, osebnih ukrepih, ali pa usposabljanju, in s tem zmanjšal odvečno tveganje na
sprejemljivo raven.
Uporabniške informacije vključujejo signale in opozorilne naprave, ki preprečujejo
neposredno nevarnost. Če na primer nevarno območje stroja ni popolnoma vidno
upravljavcu, mora biti možno, da se osebe, ki se nahajajo v nevarnem območju,
premaknejo s poti pred zagonom ali zagon preprečijo. To je mogoče storiti z
opozorilnim signalom pred zagonom in z ukazom za ustavitev v sili v nevarnem
območju. Na stroju, morajo biti predpisane oznake in opozorila o preostalih tveganjih,
ki jih je treba zagotoviti v obliki simbola ali piktograma.
Navodila za uporabo morajo vsebovati informacije o varnem prevozu, ravnanju,
skladiščenju, uporabi, čiščenju, vzdrževanju in popravilih ter razgradnji, demontaži in
odstranjevanju ter nujnih primerih. Upoštevati je treba le predvideno uporabo, pa tudi
predvidljivo zlorabo in z njimi povezane nevarnosti (glej Tabelo 2.5).

17
Tabela 2.5

Pomoč za informacije uporabnikom

Dejstvo
Informacije uporabniku
Označevanje, opozorilne
naprave, opozorila,
navodila za uporabo

Pomoč
EN ISO 12100: 2010,
poglavje 6.4 Navodila za
uporabo
2006/42 / EU, Priloga I,
oddelek 1.7 Informacije

2.2.5 Zmanjšanje tveganja v okviru skupin uporabnikov
Kot je navedeno v poglavju o oceni tveganja, so meje tveganja, med drugim, odvisne
od skupin uporabnikov, ki uporabljajo stroj. Toda ne le meja tveganja, temveč tudi
delež posameznih korakov zmanjšanja tveganja je odvisno od tega.
Na primer, strojna orodja v kovinarstvu potrebujejo visoko stopnjo usposobljenosti in
izkušenj uporabnika. Uporabniki strojev, ki so namenjeni za domačo uporabo, te
stopnje ne morejo doseči. Iz tega sledi, da imajo v primeru strojev za potrošniški sektor
tehnične zaščitne ukrepe (glej primer 1 in 2 na sliki 2.8) pogosto veliko večji delež
zmanjšanja tveganja v primerjavi s strokovnim sektorjem. Za stroje, ki jih uporabljajo
ranljivi ljudje (primer 3 na sliki 2.8), je morda celo treba zavarovati določena tveganja
prek korakov 1 in 2 zgolj za zmanjšanje tveganja. Zato je treba zmanjšanje tveganja
uresničiti samo z varno zasnovo in ukrepi tehnične zaščite, saj uporabniških podatkov
te skupine uporabnikov (npr. otroci) ni mogoče obdelati.
Ti primeri kažejo, da je že v prvem koraku analize tveganja treba upoštevati zahteve
uporabnikov pri določanju omejitev naprave, da bi lahko določili ustrezne ukrepe v fazi
zmanjševanja tveganja.
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Slika 2.8

Zmanjšanje tveganja v okviru skupin uporabnikov
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3. Ocenjevanje tveganja in zmanjševanje tveganja pri
uporabi standardov
Uporaba standardov lahko v veliki meri olajša delo ocenjevanja in zmanjšanja
tveganja.
Harmonizirane standarde razvijajo organi za standardizacijo (v Sloveniji, npr. SIST) v
imenu Evropske komisije, da se bistvene zahteve evropskih direktiv prenesejo v
pravila, ki veljajo za proizvajalca. Opisujejo splošno sprejeto stanje tehnike v skladu s
temi zahtevami. Priprava standardov poteka v soglasju med vpletenimi interesnimi
skupinami npr. proizvajalci in uporabniki strojev ter odgovornimi za institucije in organe
za varnost strojev. To združeno strokovno znanje zagotavlja, da razviti standardi
govorijo tudi jezik načrtovalca. Zato je jasno priporočilo: kjer je možno, uporabite
standarde!
Harmonizirani standardi so razdeljeni na standarde tipa A, B in C.
Standardi tipa A se ukvarjajo s temeljnimi vidiki varnosti strojev.
Primer :
• EN ISO 12100 : Varnost strojev - Splošna načela načrtovanja - ocena tveganja in
zmanjšanje tveganja;
Ta standard je del osnovne opreme vsakogar, ki sodeluje pri oceni tveganja strojev.
Poleg jasne predstavitve procesov ocene tveganja in zmanjšanja tveganja vsebuje
številne vzorčne sezname vidikov, ki jih je treba upoštevati v posameznih fazah
procesa.
Standardi tipa B obravnavajo izbrane vidike, kot so: na primer, nekatere nevarnosti ali
vrste zaščitnih ukrepov.
Ti vključujejo na primer:
• EN 349 - Varnost strojev - Najmanjši razmiki, ki preprečujejo zmečkanine na delih
človeškega telesa
• EN ISO 13857 - Varnost strojev - Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg
nevarnih območij z zgornjimi in spodnjimi udi
• EN ISO 14120 - Varnost strojev - Varovala - Splošne zahteve za načrtovanje in
konstruiranje nepomičnih in pomičnih varoval
• EN ISO 13849-1 - Varnost strojev - Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov - 1.
del: Splošna načela za načrtovanje
• EN ISO 13849-2 - Varnost strojev - Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov - 2.
del: Potrjevanje
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Za načrtovalca, ki se ukvarja s temi problemi, so nepogrešljiva delovna podlaga.
Standardi tipa C so standardi, specifični za določene stroje. Običajno se ukvarjajo z
vsemi varnostnimi vidiki vrste stroja. Tukaj je organ za standardizacijo že opravil oceno
tveganja in opredelil potrebne ukrepe za zmanjšanje tveganja za ta stroj. Z uporabo in
upoštevanjem teh standardov je mogoče domnevati, da so izpolnjene vse zahteve
Direktive o strojih.
V analizi tveganja je zato treba preveriti, ali obstaja standard tipa C za vrsto
načrtovanega stroja. Če je to mogoče v celoti uporabiti, se lahko ocena tveganja šteje
za storjeno. Varnostni ukrepi, določeni v standardu, zagotavljajo potrebno zmanjšanje
tveganja.
Včasih ni mogoče v celoti uporabiti standarda, na primer zaradi omejitev na področju
uporabe je stroj lahko zasnovan in izdelan vsaj z vidika ustreznih delov standarda.
Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja se nato nanašata samo na področja, ki jih
standard ne zajema.
Slika 3.1 prikazuje uporabo standardov tipa C v procesu ocene tveganja in zmanjšanja
tveganja.

Slika 3.1

Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja z uporabo standardov
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4. Razvrščanje ocene tveganja in zmanjšanje tveganja v
procesu načrtovanja
Kdaj je treba pri načrtovanju oceniti tveganje in zmanjšati tveganje?
V pogovorih s konstrukterji (načrtovalci) pogosto zaslišimo mnenje, da se ocena
tveganja izvaja s pripravo dokumentacije. To upravičuje dejstvo, da je najprej treba
zavarovati delovanje stroja. Vendar pa se lahko nevarnosti, ki se pojavijo šele po koncu
načrtovalnega postopka, običajno odpravijo samo s povečanim tehničnim in finančnim
naporom, na primer z zahtevanimi spremembami na stroju. Morda se zato ocena
tveganja pogosto šteje za potrebno zlo. Pravilno uporabljena, lahko ocena tveganja
zagotovo prispeva k uspehu proizvoda in privede do prihrankov pri stroških.
Obstajajo tudi negotovosti glede faze načrtovalnega procesa, v kateri naj bi bila ocena
tveganja izvedena, da bo doseženo zmanjšanje tveganja v fazi koncipiranja,
načrtovanja ali izdelave?
Odgovor je: ocena tveganja je ponavljajoči se proces v vseh fazah.
Slika 4.1 prikazuje možne povezave med posameznimi stopnjami faz projektnega
procesa v skladu s tehnično smernico VDI 2221 in oceno tveganja. Razporeditev
ocene tveganja na tirnici vzdolž procesa načrtovanja pojasnjuje njegov značaj, ki
spremlja celoten proces.
Posamezne faze ocene tveganja bodisi temeljijo na rezultatih, doseženih v prejšnji fazi,
bodisi izboljšajo predpostavke ali rezultate, dosežene v ponavljajočem se procesu
nove faze postopka načrtovanja. V naslednjih poglavjij bodo predstavljena razmerja
med vsako fazo projektnega procesa in oceno tveganja ter vhodne in izhodne
parametre.
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Slika 4.1

Proces načrtovanja, ocena tveganja in zmanjšanje tveganja

4.1 Faza pojasnitev naloge
Ko pojasnjujete nalogo, je s specifikacijo proizvoda in izdelavo seznam zahtev je hkrati
izveden prvi vstop v oceno tveganja (glej sliko 4.2). Na tej točki se lahko prvi podatki
pridobijo tako, da se določijo obsegi omejitev stroja ki vplivajo na oceno tveganja stroja.
Z dobro pripravljenim vprašalnikom se lahko pridobijo informacije, ki se zahtevajo
neposredno od uporabnika.
Izhodni podatki iz ocene tveganja v tej fazi so vhodni podatki za usmerjanje
načrtovanja , na primer:
•
•
•

Določitev predpisov, ki zajemajo proizvod
Možnost uporabe harmoniziranih standardov
Določitev postopka ugotavljanja skladnosti, ki ga je treba izvesti (notranja
kontrola, pregled tipa, celovito zagotavljanje kakovosti)
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Slika 4.2

Analiza tveganja v fazi Pojasnitev naloge

To so lahko podatki, ki znatno vplivajo na nadaljnji potek načrtovanja in proizvodnje.
Tako je velika razlika v smislu časovnega in finančnega vidika, ali je lastna potrditev
kot postopek ugotavljanja skladnosti mogoča ali je potrebno morebiti opraviti pregled
tipa. Temeljito pojasnilo teh vprašanj je pomembno zato, da se čas in proračun projekta
ne bosta kasneje razširila (za pomoč, glej tabelo 4.1).
Tabela 4.1

Pomoč v fazi Pojasnitev naloge

Dejstvo
Določanje omejitve stroja

Navodila za uporabo

Veljavni standardi

Postopki za ugotavljanje
skladnosti

Pomoč
EN ISO 12100: 2010,
poglavje 5.3 Določanje
omejitev stroja
Direktiva o strojih
2006/42/EU, člen 1
Področje uporabe, člen 2
Opredelitev pojmov
Seznam harmoniziranih
standardov v skladu z
Direktivo o strojih
Direktiva o strojih
2006/42/EU, člen 12
Postopki ocenjevanja
skladnosti za stroje
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4.2 Faza zasnove
Faza zasnove je razdeljena na dva dela, določitev funkcionalne strukture in izpeljavo
aktivne strukture (glej sliko 4.3).
Najprej se določijo potrebne funkcije, ki jih stroj potrebuje za izpolnjevanje
predvidenega namena in njihovo strukturo. Ker tej funkcij ni mogoče dodeliti nobenih
funkcij v obliki realnih struktur, se ne morejo izogniti nobeni nevarnosti. Zato za ta
oddelek ni naveden sklic na oceno tveganja.
Potem se posameznim funkcijam dodeli načelo delovanja. To nato vodi k izpeljavi
aktivne strukture. Z drugimi besedami, opredeljene funkcije, kot so "transformacija
energije", "neposredna moč" ali "odstranitev materiala", dodelijo dejanske procese ali
komponente. Na tej točki so osnovne smernice nastavljene. To ima največji vpliv na
prihodnjo zasnovo stroja in s tem tudi na tveganja, ki jih je treba upoštevati pri oceni
tveganja.
Prvič lahko pride do nevarnosti iz aktivne strukture. Te morajo biti predmet grobe ocene
na podlagi predhodnih razpoložljivih podatkov. Ocenjevanje zadevnih nevarnosti in
ocena zaščitnih ukrepov, ki jih je treba izvesti, se lahko vključijo v vrednotenje in izbor
primernih kombinacij aktivne strukture za kasnejšo konkretizacijo, ki se bo izvedla v tej
fazi. Izbor dejavnega načela, ki se opravi po tej oceni, lahko zato vodi do drugačnega
delovnega postopka in s tem tudi do popolnoma drugačnih ukrepov za zmanjšanje
tveganja, ki imajo potencialno velike finančne stroške.

Slika 4.3

Ocena tveganja v fazi Zasnova
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Primer učinkovite izbire nevarnosti aktivnih principov je mogoče opisati pri ročnih
premičnih strojih. Tukaj sta v bistvu dva možna mehanska delovna načela. Ena je
neenotno translacijsko/vrtilno gibanje orodja glede na obdelovanec (vbodne žage,
brusilniki), po drugi strani pa je enotna translacijsko / vrtilno gibanje orodja (tračna
žaga, tračni brusilnik). Medtem ko prvo načelo s konstantnim pospeškom in pojemkom
povzroči vnašanje spreminjajočih se sil v ročnem sistemu operaterja in s tem na
vibracijsko napetost, to ni pričakovati v enotnem gibanju, saj se uvedejo samo enotne
sile. V zvezi z nevarnostmi, ki jih je treba upoštevati, ima "enotno" delovno načelo plus
oceno pri ocenjevanju aktivnih načel, saj se v tem primeru ukrepi za zaščito pred
vibracijami, ki se zahtevajo za "neenotno" delovno načelo, lahko opustijo (za vire glej
tabelo 4.2).
Tabela 4.2

Pomoč v fazi Zasnova

Dejstvo
Identifikacija nevarnosti

Ocena tveganja

Primerjava tveganj

Primerjava tveganj v
primerjavi s podobnimi
stroji
Primerjava tveganj v
primerjavi z tveganji
povezanimi z dejavnimi
načeli med seboj, za izbiro
prednostne variante

Pomoč
EN ISO 12100: 2010,
Oddelek 5.4 Identifikacija
nevarnosti, Tabela B.2
Primeri nevarnosti, Tabela
B.3 Primeri nevarnih
situacij B.4 Primeri
nevarnih dogodkov
EN ISO 12100: 2010,
poglavje 5.5 Ocena
tveganja
EN ISO 12100: 2010,
oddelek 5.6.3 Primerjava
tveganj
Seznam harmoniziranih
standardov v skladu z
Direktivo o strojih
Primerjalno vrednotenje z
matrico vrednotenja npr.
po Nohlu
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4.3 Faza načrtovanja
Za fazo načrtovanja je značilna najobsežnejša povezava z oceno tveganja (glej sliko
4.4). V njej je aktivna struktura opremljena z resničnimi parametri. To pomeni, da so
posameznim načelom delovanja dodeljene vrednosti za dimenzije, sile, hitrosti itd.
Groba ocena tveganja je zdaj podrobna. Na podlagi določenih parametrov se lahko
odloči, ali so potrebni ukrepi za zmanjšanje tveganja.

Slika 4.4

Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja v fazi načrtovanja

Ustrezno k načrtovanemu stanju stroja, se lahko ukrepi za zmanjšanje tveganja
načrtujejo in detajlirajo. Če so na primer poznani proizvodni parametri, kot so hitrost in
velikosti kosov, ki jih je treba strojno obdelati, lahko dimenzioniramo varovala z
zadrževalnimi zmogljivostmi za stružnico. Na podlagi razporeditve posameznih strojnih
komponent ter oskrbe in odstranjevanja delov, ki jih je treba strojno obdelati, je mogoče
izračunati razporeditev varovalnih elementov s pomočjo potrebnih varnostnih razdalj.
Vse to se najprej izvede za glavne načine delovanja stroja. Vendar pa že v tem trenutku
razmišljamo o drugih načinih. Navsezadnje mora biti stroj opremljen, očiščen,
vzdrževan tako, da lahko proizvaja. Vsi ti postopki morajo biti varni!.
Ne pozabimo, da je integracija teh načinov delovanja tudi v krmilju stroja. S tem se
postavlja vprašanje, katere strojne module na zgornjem in spodnjem toku je treba
izklopiti, ko izklopite modul za takšne pomožne procese in katere zahteve mora
krmiljenje naprave izpolnjevati, da je izklop tudi varen.
Priporočljivo je, da v te vidike vključimo uporabnika pred začetkom faze izdelave.
Bodoči operater pozna zahteve, ki izhajajo iz njegovih notranjih procesov in kot na
primer katero njegovo osebje za vzdrževanje je najboljše. Torej se na tej točki še vedno
lahko odpravijo nejasnosti (za vire, glej Tabelo 4.3).
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Tabela 4.3

Pomoč v fazi oblikovanja

Dejstvo
Identifikacija nevarnosti

Ocena tveganja

Primerjava tveganj

Primerjava tveganj v
primerjavi s podobnimi
stroji
Primerjava tveganj v
primerjavi tveganj,
povezanih z dejavnimi
načeli med seboj, za izbiro
prednostne variante
Podrobno določanje
ukrepov za zmanjšanje
tveganja po naročilu

Pomoč
EN ISO 12100: 2010,
Oddelek 5.4 Identifikacija
nevarnosti, Tabela B.2
Primeri nevarnosti, Tabela
B.3 Primeri nevarnih
situacij B.4 Primeri
nevarnih dogodkov
EN ISO 12100: 2010,
oddelek 5.5 Ocena
tveganja
EN ISO 12100: 2010,
poglavje 5.6.3 Primerjava
tveganj
Seznam harmoniziranih
standardov v skladu z
Direktivo o strojih
Primerjalno vrednotenje z
matrico vrednotenja npr.
po Nohlu

EN ISO 12100: 2010,
Oddelek 6.1 Zmanjšanje
tveganja Splošno, oddelek
5.6.2 Zadostno
zmanjšanje tveganja
Harmonizirani standardi
tip-B za posamezne
nevarnosti ali zaščitne
naprave
Zmanjšanje tveganja
EN ISO 12100: 2010,
Preverite, ali je zmanjšanje Oddelek 6.1 Zmanjšanje
tveganja zadostno
tveganja Splošno, oddelek
5.6.2 Zadostno
zmanjšanje tveganja
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4.4 Faza izdelave
V fazi izdelave so rezultati ocene tveganja vključeni v dokumentacijo (glej sliko 4.5).
Zaradi pravne varnosti je potrebno v dokumentacijo vključi oceno tveganja. Informacije
o preostalih nevarnostih na stroju, ki izhajajo iz ocene tveganja in za katere mora
uporabnik sprejeti zaščitne ukrepe, morajo biti vključene v navodila za uporabo in
navodila za vzdrževanje in servisiranje ter opisani z ustrezno jasnostjo. Informacije za
takšne nevarnosti naj bodo zagotovljene tudi s piktogrami na stroju. Uporabljeni
standardi in druge tehnične specifikacije se lahko tukaj zbirajo in vključijo v izjavo o
skladnosti (glej Tabelo 4.4).

Slika 4.5
Tabela 4.4

Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja v fazi izdelave
Pomoč v fazi izdelave

Dejstvo
Vključitev ocene tveganja
v tehnično dokumentacijo
Informacije o odvečnih
tveganjih in zaščitnih
ukrepih, ki jih mora
uporabnik sprejeti
Oznaka tveganja

Izjava o skladnosti

Oznaka CE

Pomoč
EN ISO 12100: 2010,
odsek 7 Dokumentacija o
oceni tveganja in
zmanjšanju tveganja
Direktiva o strojih
2006/42/EU, Priloga I,
oddelek 1.7 Informacije
2006/42/EU, Priloga I,
oddelek 1.7.3
Označevanje strojev
2006/42/EU, Priloga II,
oddelek A ES-Izjava o
skladnosti
2006/42/EU, Priloga I,
oddelek 1.7.3
Označevanje strojev
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5. Predstavitev izbranih postopkov ocenjevanja tveganja
Dodatki od 1 do 14 podrobno opisujejo izbrane postopke ocenjevanja tveganja. Ti
vključujejo tako kvantitativne metode, kot sta metoda drevesne analize nevarnosti in
kvalitativne metode ocenjevanja tveganja, kot je metoda Nohl ali Reudenbach in
kombinirane metode, kot je FMEA.
Če so znani, bodo predstavljeni obseg, status in zgodovinski razvoj. Nato bo podan
kratek opis.
Glavni del predstavitve podrobno predstavlja ustrezen postopek.
Pri nekaterih metodah se poleg skupne predstavitve navedejo tudi druge oblike
predstavitve. To se nanaša na primer na diagrame tveganja, ki jih lahko predstavljamo
tudi kot matrike tveganj. To pomeni, da posamezne metode predstavljajo le različne
oblike za kombinacijo vhodnih parametrov težnosti škode in verjetnosti pojava.
V tabeli 5.1 je prikazan postopek ocenjevanja tveganja in njihova področja uporabe.
Področja uporabe so bila izpeljana iz dosedanjih znanih aplikacijskih primerov
posameznih metod. Na podlagi te tabele je tako mogoče predizbirati načrtovano
uporabo. Seveda to ne pomeni, da druge vloge za postopek niso mogoče. Odločilna
je zmožnost prilagajanja posameznih parametrov za predviden namen.
Cilj je bil ustvariti predstavitev na področju strojništva. Vendar ta zbirka ne trdi, da je
popolna.

30
Tabela 5.1

Št.
dodatka
1

2

3

4

5
6

7

Obseg postopkov za oceno tveganja

Postopek

Obseg

Drevesna analiza
nevarnosti
Ocena tveganja z
uporabo grafikona
tveganja v skladu z
DIN V 19250
Ocena tveganja z
uporabo grafikona
tveganja po EN 9541
Ocena tveganja z
uporabo diagrama
tveganja v skladu z
EN ISO 13849-1
Ocena tveganja po
EN 62061
Ocena tveganja z
uporabo matrike
tveganja po Nohlu
Ocena tveganja po
MILSTD 882D 2000

Varnost in zdravje pri delu, ocena delovnega
mesta, preiskave nesreč

9

Ocena tveganja z
uporabo podatkov o
tveganju po
Reudenbachu
Ocena tveganja po
EN ISO 14798

10

Ocena tveganja po
postopku RAPEX

8

11

12
13
14

Ocena tveganja po
nomogramu po
Raafatu
Ocena tveganja po
metodi Kinney
PAAG / HAZOP
FMEA

Načrtovanje proizvoda,
določitev zahtev za varovala
Načrtovanje proizvoda,
določitev kategorij za dele varnostnih sistemov
Načrtovanje proizvoda,
določitev kategorij za dele varnostnih sistemov
Načrtovanje proizvoda,
določitev kategorij za dele varnostnih sistemov
Varnost in zdravje pri delu, ocena potrebe po
ukrepih za zmanjšanje tveganja
Postopek javnega naročanja,
obvladovanje tveganja okoljskih, varnostnih in
zdravstvenih tveganj
Načrtovanje proizvoda,
ocena tveganja za razvoj proizvodov na
področju strojev
Načrtovanje proizvodov,
ocena tveganja za lifte, tekoče stopnice in
gibljivih poteh
Nadzor trga,
postopki ocenjevanja tveganja za nevarne
proizvode
Načrtovanje proizvoda,
ocena tveganja za razvoj proizvodov, predvsem
v Združenem kraljestvu in Avstraliji
Obvladovanje tveganj,
uporabljajo se pri pripravi evropske zakonodaje
in produktnih varnostnih standardov
Upravljanje varnosti,
predvsem kemična industrija
Zagotavljanje kakovosti, upravljanje varnosti,
predvsem avtomobilska industrija
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6. Povzetek
Poleg tega, da predstavi osnove ocenjevanja tveganja in zmanjša tveganje, to poročilo
vsebuje tudi razdelek, s katerim se poveže posamezna faza teh dveh procesov s
procesom načrtovanja. V prilogah so navedeni izbrani postopki za oceno tveganja in
njihovo uporabo.
Pri opisovanju in razlagi procesov ocene tveganja in zmanjševanja tveganja poročilo
obravnava vidike, kot so razmišljanje različnih skupin uporabnikov, iskanje mej
vrednosti tveganja in uporaba standardov.
Informacije, vsebovane v poročilu za integracijo ocene tveganja in zmanjšanja
tveganja v procesu načrtovanja, izhajajo predvsem iz analiz procesov oblikovanja v
podjetjih s posebnimi stroji.
Pomembno je, da se ocena tveganja vključi v vseh fazah projektnega procesa. Samo
na ta način se lahko zagotovi, da so na voljo ustrezni vhodni podatki za oceno tveganja
in da se lahko rezultati ocene tveganja spremenijo tudi v načrtu.
Za izvedbo ocene tveganja in zmanjšanja tveganja poroča poročilo o načinih, kako
olajšati delo z uporabo standardov. To se začne z določitvijo nevarnosti, na primer s
pomočjo seznama po EN ISO 12100. Enako velja tudi pri iskanju vrednosti dovoljene
meje tveganja. Ponovno je uporaba tehnike, opisane v standardih, pomoč. Nasprotno
pa je uporaba metod ocene tveganja, opisanih v tem poročilu, za izračun razmerij
tveganja bistveno dražja in zaradi mehke klasifikacije vhodnih spremenljivk povzroči
zamegljenost in zato interpretacijo, ki zahteva rezultate. Po drugi strani pa je smiselno
uporabiti take metode v primerjalni analizi izbora morebitnih ukrepov za zmanjšanje
tveganja in pri določanju kategorij za varnostne dele nadzornih sistemov.
Postopki ocenjevanja tveganja, pripravljeni in predstavljeni v dodatkih, naj bi pomagali
pri izbiri ustreznega postopka pri obravnavanju takšnega vprašanja.
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Priloga 1
Drevesna analiza nevarnosti
Uporaba
Varno delovno mesto, ocenjevanje delovnih mest, preiskava nesreče
Status
Program za analizo nevarnosti GAP 1.0
Opis
Drevesna analiza nevarnosti je uporaba metode drevesne analize napak na področju
varnosti in zdravja pri delu. Zlasti lahko analiziramo nesreče s zapletenimi vzroki. Poleg
tega je mogoče primerjati delovna mesta in dejavnosti glede učinkovitosti zaščitnih
ukrepov. Analiza se izvaja v programu za analizo nevarnosti programske opreme GAP.
Postopek
Kot pri drevesni analizi napak so dogodki povezani tudi z logičnimi vhodi v drevesni
analizi nevarnosti. Neželen dogodek (izhod, najvišji dogodek) v tem primeru je nesreča
pri delu. Vhodni dogodki (vzroki) so s tem povezani. To se naredi prek Boolovih
operaterjev (glej priloga 1, tabela 1).
Priloga 1, Tabela 1

Logična vrata, opisi v drevesni analizi nevarnosti in njihov pomen

Pomen

Simbol

PRIMARNI DOGODEK: Dogodek, ki ni nadalje razdeljen.

IN vrata: A je izpolnjen samo, če sta E1 in E2 enaka
(logično povprečje).

ALI vrata: A je izpolnjen, če velja E1 ali E2 ali oboje
(logična zveza); to so prevladujoča ALI vrata.

Izključna ALI vrata: A je izpolnjen le, če sta E1 ali E2
resnična.

Prenosni vhod in izhod. Ikona se uporablja, ko je drevo v
eni točki prekinjeno in se je nadaljevalo drugje.
Opomba: Za več kot dva vhoda se upoštevajo zgornje izvedbe
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Razvita drevesna analiza nevarnosti (glej prilogo 1, slika 1) temelji na dejstvu, da se
nevarnosti za nastanek nesreče in nesreče lahko pripisujejo ponavljajoči se osnovni
strukturi. Osnovni model nevarnosti sistematično beleži razmerja, ki lahko povzročijo
nastanek poklicne nesreče. To je generični model. To je treba prilagoditi posebnim
primerom.
Pojav nesreče pri delu zahteva tri okoliščine. Gre za učinkovitost dejavnika tveganja in
prisotnost človeka v njegovem obsegu ter pomanjkanje ali neustreznost osebne
zaščitne opreme.
Faktor nevarnosti je učinkovit, če obstajajo pomembni dejavniki tveganja in hkrati
sekundarni zaščitni ukrepi (zaščitne naprave) ne uspejo. Faktorji, ki so pomembni za
tveganje, so lahko operativne narave, tj. tehnično potrebni ali neželeni. Primeri
tehnično zahtevanega faktorja nevarnosti so rezalni robovi rezalnega orodja ali
vibracije brusilke. Tehnično zahtevani faktor, ki je pomemben za nevarnost, predstavlja
vhodni dogodek, ki se ne razgradi v nadaljnje pod-dogodke. Da bi bili prisotni neželeni
nevarni dejavniki, je potreben vir nevarnosti in hkrati pomanjkljivosti v primarnih
zaščitnih ukrepih v okviru varno zasnovane oblike.
Ker se večino vhodnih dogodkov lahko pojavi le z določeno verjetnostjo, so bili v ta
namen razviti kvalifikatorji (glej prilogo 1, tabela 2) in dodeljeni ustrezni verjetnostni
pasovi.
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Priloga 1, tabela 2

Jezikovna kvalifikacija

kvalifikator

Verjetnost / verjetnostni pas
Spodnja meja a

Zgornja meja b

Nemogoče / nikoli

0

0

Malo verjetno / redko

0

0,1

Verjetno / včasih

0,1

0,6

Zelo verjetno / pogosto

0,6

1

1

1

Z gotovostjo / vedno

Cilj pri ocenjevanju z drevesno analizo nevarnosti je, da bi našli vse možne kombinacije
vhodnih dogodkov, ki lahko privedejo do nesreče, povezane z delom. V okviru tega
skupka kombinacij vhodnih dogodkov so kombinacije, ki ne vsebujejo drugih
kombinacij. Po tem kvalitativnem ovrednotenju se lahko izvede kvantitativno
vrednotenje s pomočjo ocene verjetnosti vhodnih dogodkov. Cilj je ugotoviti najmanjše
zmanjšanje in s tem kombinacije z največjo verjetnostjo pojava. Kot rezultati, ti
zagotavljajo najučinkovitejše izhodišča za ukrepe za izboljšanje sistema in s tem
zmanjšanje verjetnosti nastanka možnega začetnega dogodka.
Ker drevesna analiza nevarnosti analizira samo eno nevarnost naenkrat in ne
upošteva resnosti škode, ne omogoča ocene tveganja glede potrebe po izvedbi
ukrepov za zmanjšanje tveganja. Vendar pa je mogoče različne ukrepe oceniti s
primerjavo njihovega prispevka k zmanjšanju verjetnosti pojava.

Priloga 1, slika 1

Drevesna analiza nevarnosti za model nevarnosti
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Priloga 2
Ocena tveganja z uporabo grafikona tveganja po DIN V 19250
Uporaba
Določitev zahtev za varnostne naprave v procesu zmanjševanja tveganja
Status
Se ne uporablja več
Nadomesti se z EN 954-1
Opis
Diagram tveganja po DIN V 19250 je bil uporabljen za določitev zahtev in s tem
zahtevani razred zahtev za zaščitne naprave. Metoda je bila uporabljena, ko so bile
naprave za tehnično zaščito uporabljene za zmanjšanje tveganja, ki so bile povezane
z nevarno mehansko funkcijo v smislu tehnologije nadzora. Izbirna kategorija za
zaščitno napravo je v povezavi s postopkom, ki ga moramo sprejeti za zmanjšanje
tveganja.
Primeri funkcij, ki so pomembne za varnost, so zaustavitev, zaustavitev v sili, pa tudi
zaporna varovala. Ker se DIN V 19250 ni uporabljal samo za stroje, ampak predvsem
za sisteme procesnega inženiringa, je možen obseg poškodb precej večji kot pri EN
954.
Postopek
Izbira razreda zahtev za zaščitno napravo se opravi tako, da se ocenijo parametri
tveganja škode in pogostosti pojavljanja.
Za oceno obsega škode se uporablja resnost škode (parameter S). Ker so kontrole na
splošno kratkoročni procesi, dolgoročne posledice niso upoštevane. Razdelitev v štiri
skupine S1 - S4 na podlagi reverzibilnosti poškodbe oz. števila mrtvih. Na primer,
vreznine ali podplutbe, ki se zdravijo brez zapletov, se lahko pripisujejo manjšim
poškodbam (S1) in amputacije hudim poškodbam (S2).
Frekvenčni parameter je razdeljen na dve podskupini. Ena skupina je frekvenca /
trajanje izpostavljenosti nevarnosti (parameter F). Druga skupina je možnost
izogibanja nevarnosti (parameter P).
F1 se lahko izbere v redkih ali kratkih časih izpostavljenosti nevarnosti. F2 je treba
uporabljati v primeru pogoste ali trajne izpostavljenosti nevarnostim. Na primer, pri
rednih posegih v cikličnem delovanju uporabljamo F2.
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Parameter P pomeni prepoznavnost in izogibanje nevarnosti. Pomembne značilnosti
ocenjevanja so:
•
•
•
•
•

Neposredno ali samo posredno (merilne naprave) zaznavanje nevarnosti
Nadzorovano ali nenadzorovano delovanje
Hitro ali počasno pojavljanje nevarnosti
Možnost izogibanja nevarnosti
Praktične izkušnje z varnostjo v zvezi s potekom procesa

Da bi lahko izbrali P1, mora biti realna možnost izogibanja nevarnosti.
Priloga 2, slika 1 shematično prikazuje postopek. Prikaz b) je prehod na shemo matrike
tveganja. To kaže, da je postopek diagrama tveganja lahko predstavljen tudi kot
matrika tveganja in obratno.
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a) Prikaz kot grafikon tveganja

b) Prikaz kot matrika tveganja

Priloga 2, slika 1

Grafikon tveganja po DIN V 19250
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Priloga 3
Ocena tveganj z grafičnim diagramom po EN 954-1
Uporaba
V procesu zmanjševanja tveganja za opredelitev kategorije varnostnih delov
krmilnikov
Status
Izdelano iz DIN V 19250
Zamenjano z EN ISO 13849-1
Opis
Diagram tveganja po EN 954 se uporablja za določitev zahtev in s tem kategorijo
potrebno za krmilni sistem in njegove dele, ki morajo izpolnjevati varnostno funkcijo.
Metoda se lahko uporablja, kadar se naprave za tehnično zaščito uporabljajo za
zmanjševanje tveganja in so povezane z nevarno mehansko funkcijo glede na
nadzorno tehnologijo. Kategorija nadzora, ki jo je treba izbrati, je v povezavi z njenim
prispevkom za zmanjšanje tveganja.
Primeri funkcij, ki so pomembne za varnost, so zaustavitev, zaustavitev v sili, pa tudi
zaporna varovala.
Postopek
Izbira kategorije nadzora se opravi tako, da se ocenijo parametri tveganja škode in
pogostosti pojavljanja.
Za oceno obsega škode se uporablja resnost škode (parameter S). Ker so kontrole na
splošno kratkoročni procesi, dolgoročne posledice niso upoštevane. Razdelitev v dve
skupini S1 kot enostavno in S2 kot težavno, zaradi reverzibilnosti poškodbe. Vreznine
ali podplutbe, ki se zdravijo brez zapletov, je mogoče pripisati rahlim poškodbam (S1),
amputacije pa k hudim poškodbam (S2).
Frekvenčni parameter je razdeljen na dve podskupini. Ena skupina je frekvenca /
trajanje izpostavljenosti nevarnosti (parameter F). Druga skupina je možnost
izogibanja nevarnosti (parameter P).
F1 se lahko izbere v redkih ali kratkih časih izpostavljenosti nevarnosti. F2 je treba
uporabljati v primeru pogoste ali trajne izpostavljenosti nevarnostim. Na primer, pri
rednih posegih v cikličnem delovanju uporabljamo F2.
Parameter P pomeni prepoznavnost in izogibanje nevarnosti.

42
Pomembne značilnosti ocenjevanja so:
•
•
•
•
•

Neposredno ali samo posredno zaznavanje nevarnosti
Nadzorovano ali nenadzorovano delovanje
Hitro ali počasno pojavljanje nevarnosti
Možnost izogibanja nevarnosti
Praktične izkušnje z varnostjo v zvezi s potekom procesa

Da bi lahko izbrali P1, mora biti realna možnost izogibanja nevarnosti.
Priloga 3, slika 1 shematično prikazuje postopek. Prikaz b) je prehod na shemo matrike
tveganja. To kaže, da je postopek diagrama tveganja lahko predstavljen tudi kot
matrika tveganja in obratno.
a) Prikaz kot grafikon tveganja
Kategorija

b) Prikaz kot matrika tveganja

Priloga 3, slika 1

Grafikon tveganja po EN 954-1
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Priloga 3, tabela 1

Značilnosti kontrolnih kategorij po EN 954-1

Kategorija1)

Povzetek zahtev

Obnašanje sistema2)

B

Varnostni deli krmilnih
sistemov in/ali njihovih
zaščitnih naprav ter njihove
komponente morajo biti
načrtovani, izdelani, izbrani,
sestavljeni in združeni v skladu
z veljavnimi standardi, tako da
lahko prenesejo pričakovane
učinke.

Pojav napake lahko
povzroči izgubo varnostne
funkcije.

1

Zahteve iz B morajo biti
izpolnjene. Uporabiti je treba
dokazane sestavne dele in
dokazana varnostna načela.

2

3

4

Izpolnjene morajo biti zahteve
B in uporaba dokazanih
varnostnih načel.
Varnostno funkcijo je treba
preveriti v primernih intervalih s
krmiljenjem stroja.
Izpolnjene morajo biti zahteve
B in uporaba dokazanih
varnostnih načel.
Varnostni deli morajo biti
zasnovani tako, da:
- posamezna napaka v vsakem
od teh delov ne povzroči
izgube varnostne funkcije, in
- kadar je to razumno
izvedljivo, se odkrije
posamezna napaka.
Izpolnjene morajo biti zahteve
B in uporaba dokazanih
varnostnih načel.
Varnostni deli morajo biti
zasnovani tako, da:
- ena sama napaka v vsakem
od teh delov ne povzroči
izgube varnostne funkcije in
- ena od napak se zazna na
naslednji zahtevi varnostne
funkcije ali pred njo ali če to ni
mogoče, potem kopičenje
napak ne sme povzročiti
izgube varnostne funkcije.

Pojav napake lahko
povzroči izgubo varnostne
funkcije, vendar je
verjetnost pojavljanja nižja
kot v kategoriji B.
- Pojav okvare lahko
povzroči izgubo varnostne
funkcije med preskusnimi
intervali.
- Preskus zazna izgubo
varnostne funkcije.
- Če pride do posamezne
napake, varnostna
funkcija vedno ostane.
- Nekatere, vendar ne vse
napake so zaznane.
- Kopičenje
neprepoznanih napak
lahko povzroči izgubo
varnostne funkcije.

Načela za
doseganje
varnosti

Označeno
predvsem z
izbiro
sestavnih
delov

Označeno
predvsem z
izbiro
strukture

- Če pride do napak, se
varnostna funkcija vedno
ohrani.
- Napake se odkrijejo
pravočasno, da se
prepreči izguba varnostne
funkcije.

Kategorije niso namenjene nobeni določeni ali hierarhični ureditvi v zvezi z varnostnimi
zahtevami.
2) Ocena tveganja bo določila, ali je popolna ali delna izguba varnostnih funkcij zaradi napak
sprejemljiva.
1)
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Priloga 4
Ocena tveganja z uporabo grafikona tveganja po EN ISO 13849-1
Uporaba
EN ISO 13849-1 se nanaša na varnostne komponente krmilnega sistema. Ta standard
lahko uporabljamo za pravilno načrtovanje z varnostjo povezanih delov krmilnega
sistema SRP/CS (safety-related parts of controled system).
Status
Izdelano iz EN 954-1
Opis
Faktor PL se deli na različne podrazrede: od PL »a« ... do PL »e« in s tem odraža
različno zmožnost zmanjšanja preostalih tveganj. Ta se lahko odraža tudi kot
verjetnost nastanka nevarne napake na uro PFHd (probability of dangerous failure per
hour).
Vsaka varnostna funkcija na stroju, ki izhaja iz analize možnih nevarnosti, mora biti
upoštevana in ustrezno realizirana. Z ustrezno analizo moramo dokazati, da smo
dosegli zahtevani PL naše z varnostjo povezane funkcije krmilnega sistema. Za
ustrezno realizacijo so v prvi vrsti potrebne ustrezne komponente oziroma gradniki,
ustrezna povezava in programska oprema. Kot primere takih funkcij lahko naštejemo:
zaustavitev stroja s pritiskom na tipko STOP, nadzor položaja premikajočih se delov
varovalne opreme itd.
EN ISO 13849-1 velja za električno in neelektrično kot na primer mehanski, hidravlični
ali pnevmatski kot tudi preprosto programljivi elektronski sistemi. Za druge glej EN
62061.
Postopek
Pri načrtovanju in oceni tveganja se pojavi t. i. zahtevani parameter PLr (required
Performance Level). Faktor PLr je rezultat ocene vseh tveganj in se nanaša na skupno
število vseh izvršenih varnostnih operacij krmilnega sistema za doseganje zmanjšanja
tveganja.
V fazi načrtovanja, razvoja in proizvodnje stroja moramo doseči vsaj zahtevani nivo
varnosti, ki izhaja iz PLr.
Pri ocenitvi in določitvi doseženega nivoja PL nekega dela sistema (kanala) in tudi
končnega – skupnega nivoja se upošteva in zajema vse od »senzorja« (detekcije),
»logike« (programske logike) do »aktuatorja« (izhodnega stikala).
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Skupni rezultat je torej kombinacija med determinističnim in verjetnostnim pristopom,
ki se skupno odražata pri določitvi faktorja PL na podlagi naslednjih komponent:
•
•
•
•
•

kategorija varnosti,
faktor MTTFd (mean time to dangerous failure),
faktor DC (diagnostic coverage),
faktor CCF (common cause failure),
preskušanje procesa.

MTTF je statistična vrednost, ki določa pričakovan čas delovanja brez izpadov. Če
upoštevamo samo čase, ko pride do nevarnega delovanja oziroma nevarne napake,
moramo upoštevati faktor MTTFd (ker ni vsaka napaka varnostnokritična napaka).
Velja naslednja relacija: MTTFd > MTTF.
B10d nam dostavi proizvajalec komponent (vrednost (čas) obratovalnega cikla, v
katerem ima statistično 10 % vseh testiranih vzorcev napake).
DC je razmerje med vsemi zaznanimi napakami, ki lahko povzročijo nevarno stanje, in
vsemi možnimi napakami ter možnostjo, da efektivno zaznamo in odpravimo napake,
ki nastanejo v sistemu.
Common cause failure management (CCF) so napake različnih elementov nekega
sistema, ki jih povzroči isti dogodek, vendar napake niso vzrok druga drugi. CCF
upoštevamo, če imamo dvokanalne strukture.
Ko določimo vse ustrezne faktorje, ki določajo PL varnostne krmilne funkcije
podsistema ali sistema, lahko iz grafov, ki so podani v standardu, določimo doseženi
PL. Če ta ni enak zahtevani vrednosti oziroma PLr, je treba sistem ustrezno spremeniti,
dopolniti, dograditi in ponovno preveriti doseženo varnost.
EN ISO 13849, se nanaša na varnostne komponente krmilja z uporabo verjetnostnega
pristopa : izračun verjetnosti odpovedi z uporabo stopenj odpovedi komponent. Ta
pristop upošteva tudi obnašanje komponent v življenjski dobi.
Priloga 4, slika 1 shematično prikazuje postopek. Prikaz b) je prehod na shemo matrike
tveganja. To kaže, da je postopek diagrama tveganja lahko predstavljen tudi kot
matrika tveganja in obratno.
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a) Prikaz kot grafikon tveganja

b) Prikaz kot matrika tveganja

Priloga 4, slika 1

Grafikon tveganja po EN 13849-1
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Priloga 5
Ocena tveganja po EN 62061
Uporaba
Vzporedno z EN ISO 13849, ki se nanaša na varnostne komponente krmilja, je tu še
standard EN 62061 za električne, elektronske in programirljive elektronske sisteme.
Status
Izhaja iz IEC 61508 za uporabo pri varnosti strojev
Opis
Matrika tveganja po EN 62061 se uporablja za določitev zahtev in s tem ravni
integritete varnostnega sistema (SIL) za nadzor in njegove dele, ki morajo izpolnjevati
varnostno funkcijo.
Standard EN 62061 ; Varnost strojev - Funkcijska varnost na varnost vezanih
električnih, elektronskih in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov določa
zahteve in priporočila za izdelavo, vgradnjo in ovrednotenje na varnost vezanih
električnih, elektronskih in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov za stroje.
Uporablja se za krmilne sisteme, ki se samostojno ali v kombinaciji uporabljajo za
izvajanje na varnost vezanih krmilnih funkcij na strojih. Namenjen je načrtovalcem
električnih krmilnih sistemov strojev in manj kompleksnih krmilnih sistemov v
strojništvu, ki vsebujejo tudi z varnostjo povezane krmilne funkcije.
Postopek
Izbira zahtevane stopnje varnosti celovitosti kontrole se opravi z ocenjevanjem
parametrov tveganja glede škode in verjetnosti pojava.
Za oceno obsega škode se uporablja resnost škode (parameter S). V prilogi 5, tabela
1 so prikazani štirje razredi škode in njihovi opisi.
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Priloga 5, tabela 1

Obseg škode

Resnost
škode
(S)

Učinki

4

Nepovratni: smrt,
izguba očesa ali roke

3

Nepovratni:
poškodovani udi,
izguba enega ali več
prstov

2

Povratni: obvezno
zdravljenje iz strani
zdravnika

1

Povratni: obvezna prva
pomoč

Opis
Smrtna ali pomembna nepopravljiva
poškodba pomeni, da je po zdravljenju, ko je
zdravljenje možno, zelo težko vzdrževati isto
delo.
Velika ali nepopravljiva poškodba pomeni, da
je mogoče po zdravljenju ohraniti enako delo.
To lahko vključuje tudi hudo, veliko, toda
popravljivo poškodbo, na primer zlomljene
okončine.
Povratna telesna poškodba, vključno s
hujšimi ranami, poškodbami in močnimi
podplutbami, pomeni, da zahteva zdravljenje
iz strani zdravnika.
Manjša poškodba, vključno s praskami in
manjšimi modricami, pomeni, da potrebuje
prvo pomoč.

Verjetnost pojavljanja parametra (K) je določena s pogostostjo in trajanjem
izpostavljenosti (F) podskupin, verjetnostjo nastanka nevarnega dogodka (W) in
možnostjo izogibanja ali omejitve škode (P).
Parameter frekvence in trajanja izpostavljenosti (F) je razdeljen na pet razredov.
Ocenjena je pogostnost izpostavljenosti za trajanje izpostavljenosti, daljše od 10 minut.
Če je trajanje izpostavljenosti krajše od 10 minut, se parameter lahko zmanjša za en
razred, z izjemo frekvence izpostavljenosti ≥ 1 na uro. Pri frekvenci izpostavljenosti ≥
1 na uro ni večja od 10 minut. Priloga 5, tabela 2 prikazuje to razvrstitev.
Priloga 5, tabela 2

Pogostost in trajanje izpostavljenosti (F)

Pogostnost izpostavljenosti

Trajanje > 10 min
(F)

≥ 1 na uro

5

< 1 na uro do ≥ 1 na dan

5

< 1 na dan do ≥ na 2 tedna

4

< 1 na dva tedna do ≥ 1 na leto

3

< 1 na leto

2
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Parameter verjetnosti nastanka nevarnega dogodka je razdeljen na 5 razredov od
"zelo visokih" do "zanemarljivih". Tukaj je treba upoštevati vedenje sestavnih delov
stroja. Na primer, njihova verjetnost neuspeha in človeško vedenje pri interakciji s
strojem, kar lahko povzroči nastanek nevarnega dogodka. Priloga 5, tabela 3 prikazuje
to razvrstitev.
Priloga 5, tabela 3

Verjetnost nastanka ogrožajočega dogodka (W)

Verjetnost nastanka
Zelo visoko
Verjetno
Mogoče
Redko
Zanemarljivo

Verjetnost (W)
5
4
3
2
1

Možnost izogibanja ali omejevanja škode (P) je razdeljena na tri razrede. Pri določanju
hitrosti pojavljanja dogodka je treba upoštevati prostorske možnosti za izogibanje
nevarnosti in prepoznavnost nevarnosti. Priloga 5, tabela 4 prikazuje to razvrstitev.
Priloga 5, tabela 4

Možnost izogibanja ali omejevanja škode (P)
Možnost izogibanja ali omejevanja škode (P)

Nemogoče
Redko
Verjetno

5
3
1

Verjetnost škode (K) izhaja iz vsote posameznih parametrov in trajanja izpostavljenosti
(F), verjetnosti nastanka nevarnega dogodka (W) in možnosti izogibanja ali omejitve
škode (P):
K=F+W+P
Iz kombinacije ugotovljene resnosti škode (S) in verjetnosti nastanka škode (K) se
lahko zahtevana varnostna stopnja celovitosti (SIL) za varnostno funkcijo določi z
uporabo matrike tveganja, prikazane v prilogi 5 na sliki 1.
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Priloga 5, slika 1

Matrika tveganj za določanje SIL po EN 62061

Primerjava PL – SIL – varnostna kategorija
EN ISO 13849-1
PL raven uspešnosti za
realizacijo funkcije
varovanja

Verjetnost nastanka
nevarne odpovedi na
uro PFHd

EN 62061
SIL raven integritete
varnostnega
sistema

EN 954-1
Varnostna
kategorija

a
b
c
d
e

≥ 10-5 do < 10-4
≥ 3 x 10-6 do < 10-5
≥ 10-6 do < 3 x 10-6
≥ 10-7 do < 10-6
≥ 10-8 do < 10-7

Ni posebnih zahtev
1
1
2
3

Kategorija B
Kategorija 1
Kategorija 2
Kategorija 3
Kategorija 4
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Priloga 6
Ocena tveganja po matrici tveganja po Nohl-u
Uporaba
Ocena potrebe po ukrepanju za zmanjšanje tveganja
Status
Skupni postopek zdravja in varnosti pri delu
Opis
Matrika tveganja po Nohlu izhaja iz področja varnosti in zdravja pri delu. Uporablja se
kot del ocene tveganja v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Vloge
vključujejo ocenjevanje delovnih mest in delovne opreme. Postopek kaže potrebo po
ukrepanju za zmanjšanje tveganja. Predstavlja klasični postopek matrike tveganj.
Postopek
Izvedba ukrepov, potrebnih za zmanjšanje tveganja, se opravi z ocenjevanjem
parametrov tveganja glede resnosti škode in verjetnosti, da bo nevarnost postala
učinkovita.
Za oceno resnosti škode se pri dolgotrajnih posledicah uporablja resnost poškodbe v
primeru nesreče ali resnosti bolezni. Razdelitev je razdeljena na štiri skupine: blage,
zmerno hude poškodbe, bolezni, pa tudi smrt, katastrofa.
Parameter verjetnosti, da bo nevarnost postala učinkovita, je tudi razdeljena v štiri
skupine. Od zelo nizkega do nizkega, od srednjega do visokega.
Ocena tveganja je razdeljena v tri skupine nizka, znatna in visoka. Iz klasifikacije za
znatno tveganje so potrebni ukrepi za zmanjšanje tveganja. Noben ukrep ni potreben
le v kombinaciji parametrov zelo majhna verjetnost / zmerna poškodba ali majhna
verjetnost / manjša poškodba.
Priloga 6, slika 1 shematično prikazuje postopek.
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Priloga 6, slika 1

Matrika tveganja po Nohl-u
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Priloga 7
Ocena tveganja po MIL-STD 882D 2000
Uporaba
Upravljanje tveganj na področju okolja, varnosti in zdravja.

Status
Proces je bil razvit za Ministrstvo za obrambo ZDA. Je del postopkov javnih naročil za
nove sisteme in opremo. Nenehno se razvija. Trenutno velja MIL-STD 882D 2005.

Opis
Metoda je bila razvita za oceno varnosti sistema pri nabavi novih sistemov in opreme.
Ocena obsega celoten življenjski cikel od razvoja s testiranjem, proizvodnjo, uporabo
do odstranjevanja. Metoda se uporablja za oceno telesne poškodbe ter materialne in
okoljske škode. Ta standard je celovit postopek, ki opisuje tako oceno tveganja kot
zmanjšanje tveganja.
Postopek
Določitev tveganja nesreče se opravi z ocenjevanjem parametrov tveganja za
potencialno nesrečo in verjetnostjo pojava nesreče.
Kategorije, opredeljene za resnost nesreče, bi morale omogočiti kvalitativno oceno
največje možne nesreče. Upošteva zdravstveno in okoljsko škodo ter finančne izgube.
Razdelitev v štiri skupine (glej prilogo 7, tabelo 1). Te kategorije uporabljajo tudi
Zvezna uprava za letalstvo združene države Amerike (FAA), NASA in ESA.
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Priloga 7, tabela 1

Kategorija

I

II

III

IV

Teža nesreče

Opis
Zdravje

Kriteriji
Finančno

Katastrofa

Smrt, stalna
popolna
invalidnost

Presega 1
milijon
dolarjev

Kritično

Stalna delna
invalidnost,
poškodba ali
bolezen s
hospitalizacijo
najmanj 3 oseb

Presega
200.000 $,
manj kot 1
milijon
dolarjev

Neznatno

Poškodba ali
bolezen z enim
ali več dni
bolniške

Presega
10.000 $,
manj kot
200.000 $

Zanemarljiv

Poškodba ali
bolezen brez
bolniške

Presega
2.000 $, manj
kot 10.000 $

Okolje
Nepovratna
okoljska škoda,
ki krši zakone ali
predpise
Povratna
okoljska škoda,
ki povzroča
kršitev zakonov
ali predpisov
Zmanjšana
okoljska škoda
brez kršitev
zakona ali
pravila, kjer se
lahko izvedejo
sanacijski ukrepi
Minimalna
okoljska škoda
brez kršitve
zakona ali pravil

Verjetnost pojava se ocenjuje v šestih skupinah. Območje je od "malo verjetno" do
"pogosto" (glej prilogo 7, tabelo 2).
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Priloga 7, tabela 2

Stopnja

Verjetnost pojava

Opis

A

Pogosto

B

Verjetno

C

Občasno

D

Redko

E

Malo
verjetno

Posamezna oprema
Se pogosto pojavijo v življenjski dobi
Verjetnost pojava več kot 10⁻¹ v
življenjski dobi
Pojavila se bo večkrat v življenjski
dobi
Verjetnost pojava manj kot 10⁻¹,
vendar večja od 10⁻² v življenjski
dobi
Včasih se pojavi v življenjski dobi
Verjetnost pojava manj kot 10⁻²,
vendar več kot 10⁻³ v življenjski dobi
Malo verjetno, vendar se lahko pojavi
v življenjski dobi
Verjetnost pojava manj kot 10⁻³
vendar več kot 10⁻⁶ v življenjski dobi
Tako malo verjetno, da ni bilo
opaženo
Verjetnost pojava je manj kot 10⁻⁶ v
življenjski dobi

Oprema ali
inventar
Stalno
nadzorovanje

Pogosto

Nekajkrat
Ni verjetno, vendar
se lahko razumno
pričakuje
Malo verjetno,
ampak se lahko
zgodi

Stopnjo tveganja se lahko določi v skladu z matriko tveganja, ki je navedena v sliki 1
v prilogi 7.

Priloga 7, slika 1

Matrika ocene tveganja nesreč v skladu z MIL-STD 882D 2000
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Upravljanje s tveganji je odvisno od ugotovljene stopnje tveganja (glej prilogo 7, tabelo
3). Za vsako kategorijo so predlagane ravni odgovornosti pri sprejemanju odločitev.
Priloga 7, tabela 3

Stopnja tveganja
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Priloga 8
Ocena tveganja z uporabo številčnega podatka o tveganju po
Reudenbachu
Uporaba
Ocena tveganja – vrednotenje tveganja
Status
Razvit za trženje strojev
Opis
Številčni podatki o tveganju so povzeti iz Reudenbachavove knjige, ki se ukvarja z
izvajanjem ocene tveganja, ki jo zahteva Direktiva o strojih. V njej daje praktično
pomoč, kot so kontrolni seznami in obrazci za lažjo obdelavo. Ker obstajajo, tako na
vhodni strani za obseg škode in verjetnosti pojava kot tudi na izhodni strani, zamegljeni
razredi za številčne podatke o tveganju je razlaga teh vrednosti potrebna za odločitev.
Metoda je zato primernejša pri primerjavi različnih variant rešitev.
Postopek
Številčni podatki o tveganju se določijo z oceno parametrov tveganja glede škode in
verjetnosti nastanka škode.
Za oceno obsega škode se uporabi resnost poškodbe v primeru nesreče ali škode za
zdravje v primeru dolgoročnih posledic. To je razdeljeno v pet skupin, brez posledic
malenkostne posledice, zmerno hude posledice, resne posledice in posledice s
smrtnim izidom.
Parametri verjetnosti pojava škode je razdeljen na tri podskupine parametrov.
Pogostost ali trajanje izpostavljenosti ogroženosti je razdeljeno v dve skupini redko in
pogosto. Pogosto morate izbrati, ko je to več kot enkrat na izmeno.
Verjetnost pojava je ocenjena v skupinah mala, srednja, velika. Razpon sega od skoraj
nemogoče za nizko do zelo verjetno za veliko.
Možnost, da bi se ogrožena oseba izognila ali omejila škodo je razdeljena na: so
možne, možne pod določenimi pogoji in nemogoče.
Številčni podatek o tveganju lahko določimo bodisi z grafom tveganja ali naslednjo
formulo:
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R=SxW
R = S (1,2,3,4,5) x (W (1,2) + W (3,4,5) + W(6,7,8))
z
R
S (1,2,3,4,5)
W (1,2)
W (3,4,5)
W(6,7,8)

Številčni podatek o tveganju
Ocena resnosti (resnost poškodbe ali zdravstvene okvare)
Pogostost in trajanje izpostavljenosti
Verjetnost nastopa nevarnega dogodka
Možnost, da ogrožena oseba prepreči ali omeji poškodbo

Ocena tveganja se izvaja v treh skupinah z nizkim, srednjim in visokim tveganjem,
odvisno od ugotovljene stopnje tveganja.
Priloga 8, slika 1 shematično prikazuje postopek.

a) Prikaz kot grafikon tveganj
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b) Prikaz kot matrika tveganja

Priloga 8, slika 1

Ocena tveganja po Reudenbachu
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Priloga 9
Ocena tveganja po EN ISO 14798
Uporaba
Ocena tveganja za razvoj produktov
Status
Proces je bil razvit za razvoj produktov na področju dvigal, tekočih stopnic in tekočih
stez.
Opis
Postopek je razvil Tehnični odbor ISO / TC 178 za dvigala. Namen razvitega osnutka
standarda EN ISO 14798 je standardizacija metodologije in postopka ocenjevanja
tveganja za dvigala, tekoče stopnice in tekočih stez. Metoda se lahko uporablja tudi za
druge produkte.
Postopek
Tveganje se določi z oceno parametrov tveganja glede škode in verjetnosti nastanka
škode.
Za oceno obsega škode se uporablja resnost poškodbe v primeru nesreče, pa tudi
sistemska ali okoljska škoda. Razdelitev v štiri skupine (glej prilogo 9, tabela 1).
Priloga 9, tabela 1

Obseg škode

Resnost škode
1

Visoka

2

Srednja

3

Nizka

4

Nepomembna

Opis
Smrt,
popolno uničenje sistema ali
resna okoljska škoda
Resne poškodbe, resna poklicna bolezen ali
velika sistemska ali
okoljska škoda
Manjše poškodbe, manjša poklicna bolezen ali
manjša sistemska
ali okoljska škoda
Brez poškodb, poklicnih bolezni, sistemske ali
okoljske škode

Verjetnost pojava se ocenjuje z šestimi skupinami. Območje je od "zelo malo, verjetno"
do "zelo verjetno" (glej prilogo 9, tabelo 2).
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Priloga 9, tabela 2

Verjetnost pojava

Kategorija
verjetnosti pojava

Opis

A

Zelo verjetno

Redno se bo pojavil v življenjski dobi

B

Verjetno

Se bo pojavil večkrat v življenjski dobi

C

Občasno

Se bo najmanj enkrat pojavil v življenjski dobi

D

Redko

Lahko se pojavi v življenjski dobi

E

Malo verjetno

Malo verjetno, da se bo pojavil v življenjski dobi

F

Zelo malo verjetno

Verjetnosti ni mogoče omejiti na nič

Stopnjo tveganja se lahko določi v skladu z matrico tveganja, ki je navedena v prilogi
9, sliki 1.

Priloga 9, slika 1

Matrika tveganja po EN ISO 14798

Ocena tveganja se izvaja v treh skupinah glede na ugotovljeno stopnjo tveganja (glej
prilogo 9, tabelo 3). Za vsako kategorijo so predlagani ukrepi za zmanjšanje tveganja.
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Priloga 9, tabela 3

Stopnja tveganja
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Priloga 10
Ocena tveganja po postopku RAPEX
Uporaba
Ocena tveganja
Status
Razvita za organe tržnega nadzora
Opis
Ta postopek ocene tveganja je bil razvit za organe tržnega nadzora. Uporabljajo sistem
Comunity Rapid Information System, RAPEX, katerega cilj je zagotoviti hitro izmenjavo
informacij med državami članicami in komisijo o ukrepih, ki se nanašajo na potrošniške
proizvode, ki resno ogrožajo zdravje in varnost potrošnikov. Cilj je omogočiti odzivanje
organov tržnega nadzora, ki so sorazmerni s tveganjem.
Postopek
Poleg običajnih elementov tveganja za resnost škode in verjetnost pojava so v ta
proces vključeni tudi drugi elementi, kot so na primer skupine ljudi, ki so izpostavljene
tveganju.
Postopek je razdeljen na tri korake:
1. Določitev scenarija poškodbe, ki povzroči škodo potrošniku in določi resnost
poškodbe
2. Določitev verjetnosti pojava škode
3. Določitev stopnje tveganja z združitvijo resnosti z verjetnostjo nastanka
poškodbe
Korak 1
Scenarij poškodbe določi skupina potrošnikov, ki ta proizvod uporablja.
V obravnavo so vključeni naslednji vidiki:
• Znani / neznani uporabniki
• Ogroženi potrošniki
• Pravilna in razumno predvidljiva uporaba
• Pogostost in trajanje uporabe
• Identifikacija nevarnosti, varnega vedenja in zaščitne opreme
• Vedenje potrošnikov v primeru incidenta
• Kulturno ozadje potrošnika
Postopek vsebuje tabelo (glej prilogo 10, tabelo 1) tipičnih skupin potrošnikov.
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Priloga 10, tabela 1

Potrošniki
Zelo
ogroženi
potrošniki
Ogroženi
potrošniki

Drugi
potrošniki

Tipične skupine potrošnikov

Opis
Dojenčki: otroci od 0 do 36 mesecev
Drugo: osebe s hudo invalidnostjo ali večkratnimi motnjami v razvoju
Majhni otroci: otroci, starejši od 36 mesecev in mlajši od 8 let
Otroci: otroci od 8 do 14 let
Drugo: osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi
sposobnostmi (npr. delno invalidne osebe, osebe starejše od 65 let,
osebe z določenimi fizičnimi ali duševnimi motnjami) ali osebe z
pomanjkanjem izkušenj in spretnosti
Potrošniki, ki niso del skupine zelo ogroženih ali ogroženih
potrošnikov

Obstajajo različne vrste nevarnosti, ki izhajajo iz proizvoda:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

mehanska nevarnost, kot so ostri robovi, kjer si potrošnik lahko poreže prste
ali ozke odprtine, kjer si lahko prste priščipne;
nevarnost zadušitve, na primer zaradi majhnih delov, ki jih je mogoče ločiti od
igrače in jih nato otrok pogoltne ter povzročiti zadušitev;
nevarnost zadušitve, na primer skozi vrvice anorakove kapuce, ki lahko
povzročijo davljenje;
nevarnost zaradi električne energije, na primer iz delov z elektriko, ki lahko
povzročijo električni udar;
nevarnost zaradi vročine ali ognja, na primer iz grelca, ki se vžge, če pregori in
lahko povzroči opekline;
toplotna nevarnost, na primer vroča zunanja površina peči, ki lahko povzroči
opekline;
kemijska nevarnost, kot so strupene snovi, ki lahko povzročijo smrt takoj po
zaužitju, ali rakotvorne snovi, ki lahko dolgoročno povzročijo raka. Nekatere
kemikalije komaj po večkratni izpostavljenosti škodijo zdravju;
mikrobiološka nevarnost, kot je bakteriološka kontaminacija kozmetike, ki
lahko povzroči dermatitis;
hrup, na primer preglasno zvonjenja telefonskega aparata, ki lahko poškoduje
otrokov sluh;
druge nevarnosti, kot so eksplozija, implozija, zvočni in ultrazvočni tlak, pritisk
fluida ali sevanja, ki jih oddajajo laserski viri.
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Te nevarnosti so združene v skupine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

velikost, oblika, površina
potencialna energija
kinetična energija
električna energija
ekstremne temperature
sevanja
ogenj in eksplozije
toksičnost
mikrobiološka kontaminacija
nevarnosti, ki nastanejo med delovanjem produkta

Scenariji poškodb se nato dodelijo skupinam nevarnosti in tveganju, ki je del proizvoda.
Priloga 10, tabela 2 prikazuje ta zgled za velikost, obliko in površino skupine
nevarnosti.
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Priloga 10, tabela 2

Rizična
skupina
Velikost,
oblika,
površina

Rizična skupina

Nevarnost
(značilnost
proizvoda)
Proizvod je ovira

Proizvod je
nepropusten za
zrak
Proizvod je zelo
majhen ali vsebuje
majhne dele
Majhne dele
proizvoda je lahko
odgrizniti
Ostri koti ali konice

Ostri robovi
Spolzka površina
Groba površina

Reže ali odprtine
med deli

Tipičen scenarij poškodb

Tipična
poškodba

Uporabnik se spotakne nad
proizvodom in pade, ali se
uporabnik sam udari na
proizvodu
Proizvod se poravna preko
ust in / ali nosu uporabnika
(zlasti pri otrocih) ali pokrije
notranje dihalne poti
Majhni deli se pogoltnejo
(še posebej pri otrocih), se
zagozdijo v grlu in blokirajo
dihalne poti
Majhni deli se pogoltnejo
(še posebej pri otrocih) in
obtičijo v prebavnem traktu
Uporabnik se udari v oster
kot ali ga prizadene oster
predmet, ki povzroča
poškodbo ali prebod

Izvin, zlom,
pretres
možganov

Uporabnik pride v stik z
ostrim robom in s tem utrpi
raztrganine ali ureznine
Uporabnik vstopi na
površino, zdrsne in pade
Uporabnik zdrsne čez
grobo površino, kar
povzroči praske ali
odrgnine kože
Okončine v režah ali
odprtinah (prst, roka, vrat,
glava), trup ali oblačila se
zataknejo ali so ujeti;
gravitacija ali močna
gibanja povzročajo
poškodbe

Zadušitev zaradi
oviranja zunanjih
dihalnih poti
Zadušitev zaradi
zaužitja (ovira
notranjih dihalnih
poti)
Oviranje
prebavnega
trakta
Vbodna
poškodba,
slepota, tuje telo
v očesu,
poškodba sluha,
tuje telo v ušesu
Raztrganine,
ureznina,
amputacija
Izvin, zlom,
pretres
možganov
Odrgnina

Modrica, zlom,
amputacija,
zadušitev
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Resnost poškodbe se nato lahko določi iz scenarija poškodbe, ki je bil določen na ta
način na podlagi Priloge 10, tabele 3.
Priloga 10, tabela 3

Stopnje resnosti

Resnost Opis
Poškodbe ali posledice, ki po nujnih ukrepih ne povzročajo večjih
1
funkcionalnih okvar ali večjih bolečin (prva pomoč, običajno ne
zdravnik); Posledice so praviloma popolnoma popravljive.
Poškodbe ali posledice, ki zahtevajo ambulantno zdravljenje, vendar
običajno brez bolnišničnega zdravljenja. Funkcija je lahko omejena za
2
omejeno časovno obdobje (do šest mesecev); skoraj popolno okrevanje
je možno.
Poškodbe ali posledice, ki običajno zahtevajo bolnišnično zdravljenje,
3
kar lahko povzroči funkcionalno okvaro vsaj šest mesecev ali trajno
izgubo funkcije.
Poškodbe ali posledice, ki povzročijo ali bi lahko povzročile smrt,
vključno s smrtjo možganov; posledice za razmnoževanje; izguba
4
okončine ali resne funkcionalne okvare, ki vodi k do več kot 10%
invalidnosti.
Metoda vsebuje dodeljene stopnje resnosti za različne vrste poškodb. Priloga 10,
tabela 4 prikazuje primere poškodbe sluha.
Priloga 10, tabela 4

Vrsta
poškodbe
Poškodba
sluha, tuje telo
v ušesu

Stopnje resnosti za vzorčno poškodbo

1
Začasne
bolečine,
zdravljenje ni
potrebno

Resnost poškodbe
2
3
Začasna
motnja sluha

Delna izguba
sluha

4
Popolna
izguba sluha
(eno uho)

Iz tega izhaja tveganje, ki izhaja iz proizvoda, in je prikazan primeren tipičen scenarij
škode.
Korak 2
V 2. koraku je določena verjetnost pojava škode. V ta namen so verjetnosti
posameznih korakov scenarija poškodb multiplikativno povezane s skupno verjetnostjo
(npr. verjetnost neuspeha / napake proizvoda z verjetnostjo srečanja z osebo).
Postopek se deli na osem verjetnostnih stopenj (glej prilogo 10, tabelo 5).
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Priloga 10, tabela 5

Stopnje verjetnosti

Verjetnost škode med pričakovano življenjsko dobo proizvoda
Visoka

 50 %
 1/10
 1/100
 1/1 000
 1/10 000
 1/100 000
 1/1 000 000

Nizka

< 1/1 000 0

Korak 3
V 3. koraku se stopnja tveganja določi iz kombinacije resnosti poškodbe in verjetnosti
pojava. To se naredi v skladu s prilogo 10, sliko 1.

Priloga 10, slika 1

Matrica tveganja po RAPEX-u
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Stopnja tveganja je razdeljena na štiri ravni (glej Prilogo 10, Tab. 6).

Priloga 10, tabela 6

Stopnja tveganja

Stopnja tveganja
E – Resno tveganje
H – Visoko tveganje
M – Srednje tveganje
N – Nizko tveganje

Ko se ugotovi resno tveganje za potrošniški proizvod, bodo organi za tržni nadzor
sprožili prenos sporočila RAPEX.
Če je ugotovljena stopnja tveganja, ki spada pod resna tveganja, so lahko tudi drugi
ukrepi primerni (npr. umik potrošniškega proizvoda s trga).
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Priloga 11
Ocena tveganja po nomogramu po Raafatu
Uporaba
Ocena tveganja
Status
Razvita v Veliki Britaniji in v Avstraliji in se uporablja v različnih oblikah
Opis
Ta postopek ocene tveganja je razvil Hani Raafat na Univerzi Aston. Gre za grafično
metodo izračunavanja glede na vzorec lestvičnih tabel. Uporablja se tako za varnost
in zdravje pri delu kot tudi za varnost proizvodov. Število računskih parametrov se
razlikuje glede na aplikacijo.
Postopek
Faktorji tveganja, uporabljeni v tem postopku, so verjetnost pojava, povezana s
pogostostjo in trajanjem izpostavljenosti nevarnosti, kot tudi posledica škode / resnosti
poškodbe.
Vsi trije parametri so razdeljeni v šest razredov.
Z verjetnostjo pojavljanja se lestvica giblje med 1 in 10 na 1 do 1 milijon.
Parameter pogostosti / trajanje izpostavljenosti se izmeri z 1% do 100%.
Resnost poškodb se giblje od več smrtnih žrtev do smrtno, težko, pomembno, nizko
do zanemarljivo.
Stopnja tveganja je razdeljena na štiri področja (glej prilogo 11, tabelo 1). Razpon od
majhnega do zmernega in velikega do visokega tveganja.

Priloga 11, tabela 1

Visoko tveganje
Precejšnje

Zmerno tveganje

Nizko tveganje

Stopnja tveganja

Ni sprejemljivo
ALARP - As Low As Reasonable
Practicable (Tako majhno, kot je
razumno izvedljivo)
Tveganje ALARP je sprejemljivo, če
stroški zmanjševanja tveganja
presegajo doseženo izboljšavo
V veliki meri sprejeto območje tveganja,
ni potrebno nadaljnje ukrepanje
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To merilo je izbrano tako, da ustreza merilom HSE-ALARP (zdravje in varnost v Veliki
Britaniji) (ALARP - As Low As Reasonably Practicable). Merilo se nanaša na smrtnost
v komercialnem sektorju. Tveganje 1 proti 1 milijon na leto na osebo se šteje za
sprejemljivo tudi za nekomercialni sektor. To merilo predstavlja spodnjo mejo območja
ALARP. V nomogramu (glej prilogo 11, sliko 1) je to meja med nizkim (D) in zmernim
(C) tveganjem. Kot zgornjo mejo območja ALARP, to je meja nesprejemljivega
tveganja, se tveganje smrtnosti šteje od 1 proti 1 000 na leto na osebo v komercialnem
sektorju. V nomogramu to oblikuje mejo med stopnjami tveganja znatno (B) in visoko
(A). Za negospodarski sektor je ta vrednost 1 proti 10 000.

Priloga 11, slika 1

Nanogram po Raafat-u
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Priloga 12
Ocena tveganja z uporabo metode Kinney
Uporaba
Upravljanje s tveganji
Status
Postopek je bil razvit za upravljanje s tveganji. Delovna skupina je postopek
uporabljala v spremenjeni obliki za razvoj evropskega standarda varnosti strojev, da bi
ocenila vpliv različnih varnostnih naprav za oceno varnosti proizvoda.
Opis
Metodo je razvil William T. Fine in je bila objavljena leta 1971 v članku "Matematične
ocene za obvladovanje nevarnosti". 1976 sta jo Kinney in Wiruth nadalje razvila kot
nomografični postopek in je opisana v "Praktična Analiza tveganja za varno
upravljanje".
Postopek
Številčna višina tveganja se določi z ocenjevanjem parametrov tveganja glede škode,
verjetnosti pojava škode in pogostosti / trajanja izpostavljenosti tveganju.
Za oceno obsega škode C, se uporablja resnost poškodbe v primeru posledic nesreč.
Ta je razdeljena v šest skupin (glej prilogo 12, tabelo 1).
Priloga 12, tabela 1

Obseg škode

Obseg škode

C

Sprejemljivo

Potrebna je zdravstvena oskrba

1

Znatno

Začasna invalidnost

3

Resno

Trajna invalidnost

7

Zalo resno

Smrt

15

Katastrofa

Nekaj mrtvih

45

Velika katastrofa

Veliko mrtvih

100

Verjetnost pojava F1 se ocenjuje s sedmimi nizkimi, srednjimi in velikimi skupinami.
Območje je od "tako nemogoče" do "pričakovanega" (glej prilogo 12, tabelo 2).
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Priloga 12, tabela 2

Verjetnost pojava

Verjetnost pojava

F1

Skoraj nemogoče

0,1

Praktično nemogoče

0,2

Mogoče, vendar zelo malo verjetno

0,5

Občasno mogoče

1

Nenavadno, ampak mogoče

3

Zelo mogoče

6

Pričakovano

10

Pogostost ali trajanje izpostavljenosti nevarnosti F2 je razdeljeno na šest skupin (glej
prilogo 12, tabelo 3).
Priloga 12, tabela 3

Faktor izpostavljenosti

Faktor izpostavljenosti
Zelo redko / letno
Redko / nekaj na leto
Nenavadno / mesečno
Občasno / tedensko
Pogosto / dnevno
Stalno

F2
0,5
1
2
3
6
10

Številčna višina tveganja se lahko določi bodisi nomografsko bodisi v skladu z
naslednjo formulo:
R = F1 x F2 x C
z
R
F1
F2
C

Številčna višina tveganja
Verjetnost pojava nevarnega dogodka
Pogostost in trajanje izpostavljenosti nevarnosti
Obseg škode

Ocena tveganja se izvede v petih skupinah, odvisno od ugotovljene stopnje tveganja
(glej prilogo 12, tabelo 4). Za posamezne kategorije so predlagani ukrepi za
obvladovanje tveganja.

74
Priloga 12, tabela 4 Številka tveganja (stopnja tveganja)

Številka tveganja R

Ocena

Ukrepi

< 20

Tveganje

(mogoče) sprejemljivo

Možno tveganje

Pokazati pozornost

 70 do 200

Povečano tveganje

Priporočljiv popravek

 200 do 400

Visoko tveganje

Priporočljiv takojšen popravek

400

Zelo visoko tveganje

Razmislite o prekinitvi dela

20 do 70

Priloga 12, slika 1 prikazuje postopek prikazan kot nomogram, priloga 12, slika 2
prikazuje proces v tridimenzionalni predstavitvi.

Priloga 12, slika 1

Nomogramska predstavitev ocene tveganja po Kinneyju

75

Priloga 12, slika 2

Tridimenzionalna predstavitev ocene tveganja po Kinneyju
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Priloga 13
PAAG / HAZOP
Uporaba
Varnostno upravljanje (zlasti kemična industrija)
Status
EN 61882 (IEC 61882)
Študije o nevarnostih in operativnosti (študije HAZOP - Hazard and operability studies)
- Navodila za uporabo (študija nevarnosti in operativnosti)
Opis
Prognose von Störungen - Prognoza motenj
Auffinden der Ursachen - Iskanje vzrokov
Abschätzen der Auswirkungen - Ocena učinka
Gegenmaßnahmen – Protiukrepi
Postopek je metoda za iskanje neočitnih virov motenj in nevarnosti v sistemih. Hkrati
pomaga zagotavljati dobro delovanje.
Proces je bil razvit v sedemdesetih letih pod imenom HAZOP v kemični industriji. V
nemško govorečih državah je postalo znano pod imenom PAAG.
To je ena od metod kvalitativne analize. Sistem je razdeljen na funkcionalne dele, za
katere so opredeljene nominalne funkcije. S pomočjo Leitworten (primere glej v prilogi
13, tabeli 1) se generirajo hipotetična odstopanja od želene funkcije. Za te hipotetične
odstopanja se pričakujejo vzroki. Če je mogoče najti očitne vzroke, je treba določiti
protiukrepe za dopustna odstopanja, ki so realna. Analiza se izvaja s pomočjo
brainstorminga v ekipi.
Priloga 13, tabela 2 prikazuje primer obrazca PAAG.
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Priloga 13, tabela 1
Navodilo

Ne
Več
Manj
Kot tudi
Delno
Preobrat
Za razliko
od

Primer PAAG - navodila

Razlaga

Negacija celotne funkcije nastavljene vrednosti: funkcija nastavljene
vrednosti ni izpolnjena
Količinske velikosti funkcije nastavljene vrednosti se povečajo ali
zmanjšajo, npr. Količina (več ali manj), prostorninski pretok (večji ali
manjši), temperatura, tlak (višji ali nižji), hitrost (hitrejši ali počasnejši)
Nominalno funkcijo dosežemo, poleg tega se zgodi nekaj drugega,
npr.. dodatne snovi (nečistoče, korozijski proizvodi ...), dodatni načini
(puščanja, odprti vodi)
Nominalna funkcija je dosežena le nepopolno, na primer manjkajoče
komponente v zmesi snovi
Celotna funkcija poteka v nasprotni smeri, na primer nasprotni smeri
pretoka, reverzni red
Posamezni deli celotne funkcije se zamenjajo, na primer različni
materiali, različne lastnosti materiala, drugačen čas, drugačna lokacija

Funkcija

Navodilo

Motnja

Priloga 13, tabela 2

Možni vzroki
Učinki

prikaz primera obrazca PAAG.

Potrebni ukrepi
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Priloga 14
FMEA
Uporaba
Zagotavljanje kakovosti in upravljanje varnosti
Status
EN 60812 - Analizne tehnike za sistemsko zanesljivost – Postopek za analizo vrste
okvar in njihovih učinkov (FMEA)
Analiza napak (način odpovedi in vplivna analiza)
ISO / TS 16949
Načrtovanje kakovosti / nadzor kakovosti - FMEA - način odpovedi in analiza učinka
Zagotavljanje kakovosti pred serijsko proizvodnjo - zagotavljanje kakovosti pri izdelavi
proizvoda - Metode in postopki
Opis
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis ali analiza verjetnosti napak in vplivov) je
formaliziran postopek za preprečevanje napak in povečanje zanesljivosti. Spada v
kvalitativne postopke in dela s tako imenovano prioriteto tveganja (RPZ). Zaradi tega
FMEA daje prednost različnim obstoječim tveganjem. FMEA se izvaja v skupini.
Proces je bil razvit v poznih 40. letih 20. stoletja v ZDA kot del raketnega razvoja. V
sedemdesetih letih je bil nato vključen v avtomobilski razvoj (Ford), da bi obvladal
težave s kakovostjo. Danes se uporablja v številnih panogah. V Nemčiji je bila metoda
leta 1980 standardizirana v DIN 25448 kot analiza učinka napak. Ta standard je danes
nadomeščen z EN 60812.
FMEA je mogoče razdeliti na tri različne vrste:
•
•
•
•

Sistem FMEA analizira komponente in njihovo interakcijo, da izpolni funkcijo
celotnega sistema.
Zasnova FMEA preučuje posamezne komponente / sestavne dele, da izpolni
svojo funkcijo.
Postopek FMEA preučuje proizvodni proces za morebitne napake in šibke
točke.
Sistem FMEA in zasnova FMEA sta pogosto povezana z proizvodom FMEA,
saj pogosto nobena posamezna komponenta ni sestavni del celotnega sistema,
zato njihova napaka vpliva na funkcijo celotnega sistema.
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Postopek
FMEA je razdeljen na naslednje korake:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Določitev mej sistema
Določitev sistemske strukture in funkcij sistemskih elementov
Določanje vrst, vzrokov in posledic napak
Analiza tveganja
Ocena tveganja
Zmanjšanje tveganja

FMEA je torej posebna oblika procesa ocenjevanja tveganj in zmanjšanja tveganja.
Priloga 14, slika 1 ponazarja ta postopek. Treba je poudariti, da je FMEA tudi
ponavljajoč postopek, ki ga je treba upoštevati, dokler ocena tveganja ne kaže na to,
da je zmanjšanje tveganja zadostno.

Priloga 14, slika 1

FMEA proces
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Za 2. korak FMEA ponuja na podlagi vprašanja izpolnjevanja funkcij ali neučinkovitosti
v primeru napak in strukturne povezave sestavnih delov celotnega sistema, analitske
metode, kot je npr. analiza pretoka dogodkov ali drevesna metoda napak (glejte tudi
poglavje 2.2).
Koraki od 3 do 6 so nato formalizirani z uporabo FMEA obrazca (glej prilogo 14, tabelo
5).
V 3. koraku, ki opredeljuje vrste, vzroke in posledice napak, se pogosto uporablja
Ishikawov diagram vzrokov - učinkov (glej prilogo 14, sliko 2).

Priloga 15, slika 2

Ishikawov diagram vzrokov – učinkov

Ocena tveganja v 4. koraku temelji na prilogi 14, tabeli 1.
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Oce
na

FMEA ocena

Pomen (B)

10

Ogroženost,
kršitev zakonov

9

Nevarnost,
kršitev zakona
možna
Popolna okvara,
stranka zelo
jezna
Delo zelo
omejeno,
stranka je jezna
Nedelovanje
posameznih
glavnih funkcij,
stranka je precej
jezna
Zmerna
omejitev
uporabnosti,
stranka malo
jezna
Uporaba je malo
omejena,
stranko to moti

8

7

6

5

4

3

2

1

Uporaba rahlo
omejena,
stranko to rahlo
moti
Vpliv zelo nizek,
stranke to ne
moti
Stranka ne
zazna učinkov

Verjetnost pojava (A)
Opis
Napaka skoraj
gotova;
Številne
napake pri istih
ali podobnih
konstrukcijah
Verjetno je
zelo veliko
število napak
Verjetno je
veliko število
napak
Zmerno veliko
število napak
je verjetno
Povprečno
število napak
je verjetno

Verjetnost odkritja
(E)
Opis
P(E)
Odkritja
< 90%
niso znana
ali
načrtovana

P(A)
 30%

Cpk
< 0,33

Do 30%

≥ 0,33

Do 10%

≥ 0,51

Do 5%

≥ 0,67

Do 1%

≥ 0,83

Do 0,3%

≥ 1,00

Povprečna
verjetnost
odkritja

Verjetno je
malo napak

Do 500
ppm

≥ 1,17

99,70%

Verjetno je
zelo malo
napak

Do 60
ppm

≥ 1,33

Zmerno
visoka
verjetnost
odkritja
Velika
verjetnost
odkritja
Zelo velika
verjetnost
odkritja
Skoraj
gotovo
odkritje

99,90%

Verjetne
občasne
napake

Napake redko
verjetne

Do 7 ppm ≥ 1,50

Odkritje je
možno, a
negotovo
Zelo
majhna
verjetnost
Nizka
verjetnost
odkritja
Skoraj
srednja
verjetnost
odkritja

90%

98%

Napaka ni
Do 0,6
99,99%
≥ 1,67
verjetna,
ppm
podobne
konstrukcije do
sedaj brez
napake.
Legenda: p = Verjetnost cpk = Procesna sposobnost ppm = Deli na milijon
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FMEA – ocena Verjetnost napake A

Splošna merila ocenjevanja
Visoko
Gotovo je, da bodo napake nastale v
večjem obsegu
Zmerno
Konstrukcija na splošno ustreza
modelom, ki so v preteklosti večkrat
povzročili težave
Nizko
Konstrukcija je v splošnem skladna s
prejšnjimi modeli, ki so občasno
povzročili težave
Zelo nizka
Konstrukcija je v splošnem skladna s
prejšnjimi modeli, za katere so poročali
o razmeroma nizkih stopnjah napak
Ne verjetno
Majhna verjetnost, da bo prišlo do
napake
Priloga 14, tabela 3

Pogostost

Ocena

1/2

10

1 / 10

9

1 / 20

8

1 / 100

7

1 / 100
1 / 1000
1 / 2000

6
5
4

1 / 5000

3

1 / 10000

2

0

1

FMEA – ocena Pomen napake B

Splošna merila ocenjevanja
Pojavlja se zelo resna napaka, kar vpliva tudi na varnost in / ali
ureditveno skladnost
Pojavlja se resna napaka, ki povzroči motnjo na strani kupca
(npr. avtomobil, ki ne vozi, motnje v delovanju). To ne vpliva na
varnostne vidike ali neupoštevanje zakonskih predpisov.
Pojavlja se zmerna napaka, ki povzroča nezadovoljstvo strank.
Stranko je napaka motila je zato jezna - srednje napake so, na
primer, "brenčanje zvočnika ", "previsoke sile pedala". Stranka bo
te oslabitve zaznala ali jih opazila.
Napaka je nepomembna in stranka je le rahlo jezna. Stranka bo
verjetno opazila le manjšo škodo pri preiskavi.
Ni verjetno, da bi lahko napaka nekako opazno vplivala na
preiskavo. Stranka verjetno ne bo opazila napake.

Ocena
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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FMEA – ocena Verjetnost odkritja (E)

Splošna merila ocenjevanja
Ni verjetno
Značilnost ni preverjena ali je ni mogoče
preveriti. Prikrita napaka, ki ni odkrita v
proizvodnji ali montaži.
Zelo nizko
Ni lahko prepoznavna funkcija napake.
Odkrivanje z vizualnim ali ročnim 100%
pregledom.
Nizko
Lahko prepoznavna, merljiva funkcija napake.
Odkrivanje s 100% preverjanjem (samodejno).
Zmerno
To je očitna napaka. Odkrivanje s 100%
preverjanjem (samodejno).
Visoko
Funkcionalna napaka, ki jo opazimo v naslednjih
korakih.

Pogostost

Ocena

< 90%

10

 90%

9

 98%

6-8

 99,7%

2-5

 99,99%

1

V 5. koraku je določena vrednost tveganja. To se izračuna v skladu z naslednjo
formulo:
RPZ = A x B x E
Na podlagi razsežnosti ugotovljenih prednostnih podatkov o tveganju je mogoče v
koraku 6 opredeliti ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Funkcija /
sestavni del
Napaka

Zaporedje
napake

Vzrok
napake

A

B

E

RPZ

Primer FMEA Obrazec

Ukrepi
ob
odkritju

Priloga 14, tabela 5
Priporočeni
ukrepi
Odgovornost

85

