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BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM 

 

W artykule rozważono kwestie bezpieczeństwa technicznego w przedsiębiorstwie produkującym podzespoły i części samo-

chodowe. W pierwszej kolejności przedstawiono uwarunkowania prawne dotyczące bezpieczeństwa, a następnie dane staty-

styczne i finansowe, które determinują kształtowanie bezpieczeństwa technicznego w zakładzie produkcyjnym. Następnie, na 

przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego, postanowiono przeanalizować zabezpieczenia techniczne stosowane w tego 

typu zakładach. Badanym przedsiębiorstwem był zakład produkujący części i podzespoły samochodowe. W badanym zakładzie 

dział produkcyjny zawiera 3 sekcje: Obróbka, Czysty Montaż i Montaż Ostateczny. W niniejszej pracy przegląd technicznych 

środków ochronnych stosowanych na maszynach został zrealizowany na podstawie informacji z działu Montażu Ostatecznego. 

Niniejszy artykuł stanowi swoistego rodzaju wprowadzenie i analizę stanu zagadnienia do kolejnego artykułu pt. „Audyt bez-

pieczeństwa technicznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym”, w którym przeanalizowano i oceniono ryzyko w odniesieniu do 

prasy hydraulicznej stosowanej w rozpatrywanym zakładzie. 

 

WSTĘP 

Przedmiotem badań nauk o bezpieczeństwie są współczesne 
systemy bezpieczeństwa w wymiarze militarnym i niemilitarnym 
oraz ich funkcjonowanie na różnych poziomach organizacyjnych. 
Systemy te obejmują działania instytucji o charakterze państwo-
wym, rządowym i samorządowym, przedsiębiorców i organizacji 
społecznych. Badania w zakresie tej dyscypliny powinny służyć 
tworzeniu teoretycznych podstaw i rozwojowi systemów bezpie-
czeństwa międzynarodowego i narodowego oraz systemów opera-
cyjnych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa. 

Uwzględniając powyższy zakres nauk, można stwierdzić, że ich 
elementem składowym, bazującym na naukach ilościowych, jest 
bezpieczeństwo techniczne. Stanowi ono dyscyplinę, której celem 
jest opracowywanie, doskonalenie i upowszechnianie metod  
i środków racjonalnej maksymalizacji skuteczności ochrony ludzi, 
środowiska naturalnego i dobór cywilizacji poprzez: przeciwdziała-
nie i zapobieganie powstawaniu zagrożeniom bezpieczeństwa 
(naturalnym, cywilizacyjnym, publicznym) oraz przygotowanie pod-
miotów i systemu bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia zagro-
żeń, jak również reagowanie na negatywne skutki wyzwalających 
się zagrożeń bezpieczeństwa człowieka i środowiska, w którym 
funkcjonuje. Inżynieria bezpieczeństwa technicznego winna zajmo-
wać się takim zaprojektowaniem, zbudowaniem, eksploatacją oraz 
likwidacją obiektów technicznych, aby zminimalizować w racjonalny, 
a więc zdroworozsądkowy sposób, możliwości i rozmiar ich nega-
tywnego oddziaływania na otoczenie, ludzi, środowisko naturalne 
oraz dobra cywilizacji.  

Mając powyższe na uwadze, postanowiono przedstawić uwa-
runkowania prawne oraz dane statystyczne i finansowe, które de-
terminują kształtowanie bezpieczeństwa technicznego w zakładzie 
produkcyjnym. Następnie, na przykładzie zakładu produkcyjnego, 
postanowiono przeanalizować zabezpieczenia techniczne stosowa-
ne w tego typu zakładach. Badanym przedsiębiorstwem był zakład 
produkujący części i podzespoły samochodowe. W badanym zakła-
dzie dział produkcyjny zawiera 3 sekcje: Obróbka, Czysty Montaż  
i Montaż Ostateczny. W niniejszej pracy przegląd technicznych 
środków ochronnych na maszynach będzie realizowany na podsta-
wie informacji z działu Montażu Ostatecznego. 

 

1. UWARUNKOWANIA PRAWNE  

Ukształtowana w Unii Europejskiej koncepcja bezpieczeństwa 
w eksploatacji maszyn polega na implementacji dwóch zasad, tj. dla 
maszyn, które po raz pierwszy wprowadzono na rynek - nowych  
i maszyn już użytkowanych, tj. maszyn starych [10, s. 5]. Wdrażanie 
tej koncepcji realizowane jest przez dyrektywy UE, które można 
podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Pierwszy  rodzaj  stanowią  
dyrektywy  nowego  i  globalnego podejścia dotyczące projektowa-
nia, budowy i wprowadzania na rynek wyrobów, wydawane w celu 
zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Ich 
przepisy dotyczą projektantów i konstruktorów oraz producentów 
tych wyrobów. Tylko wyroby spełniające wymagania ujęte w dyrek-
tywach mają  zapewniony swobodny  przepływ w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym (EOG). Podstawową dyrektywą pierwsze-
go rodzaju, dotyczącą zasadniczych  wymagań dla maszyn, jest 
dyrektywa 2006/42/WE nazwana „maszynową” [3]. Drugi rodzaj 
dyrektyw dotyczy tzw. dyrektyw  socjalnych (społecznych), określa-
jących minimalne  wymagania bhp, jakie powinni zapewnić praco-
dawcy pracownikom podczas pracy. Należy do nich dyrektywa 
2009/104/WE [4]. Głównym celem dyrektywy 2006/42/WE jest 
gwarancja przekazania na rynek UE wyłącznie maszyn bezpiecz-
nych, poprzez ujednolicenie krajowych przepisów bezpieczeństwa  
z zakresu projektowania i wytwarzania opartych o wymagania za-
warte w dyrektywie.  

Dyrektywa ta stanowi, że maszyna może być umieszczona na 
rynku, jeśli [4]: 
– spełnia zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia  

i bezpieczeństwa, tzn. jest bezpieczna sama w sobie; 
– przeprowadzona została dla niej procedura oceny zgodności; 
– została wydana deklaracja zgodności (WE) lub deklaracja wy-

twórcy; 
– została właściwie oznakowana znakiem CE. 
Koncepcja bezpieczeństwa maszyn z podziałem na dyrektywę 
maszynową i narzędziową została przedstawiona na rysunku (Rys. 
1). 
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Rys. 1. Bezpieczeństwo w budowie i eksploatacji maszyn w Unii 
Europejskiej [10, s. 5] 

 
Na etapie eksploatacji maszyn, koncepcja zapewnienia bezpie-

czeństwa realizowana jest poprzez szereg działań. Podstawowym 
jest przestrzeganie minimalnych wymagań dotyczących ich użytko-
wania i obsługiwania według wskazań producenta, a także kontrole 
wprowadzonych na stanowisko pracy maszyn, przewidziane w 
dyrektywach społecznych. Podejmowanie przez eksploatatorów 
dodatkowych technicznych i organizacyjnych środków, udział opera-
torów maszyn w działaniach dotyczących zmniejszania ryzyka 
zawodowego oraz przekazywanie przez eksploatatorów producen-
tom maszyn informacji o nieprawidłowościach, zwiększa poziom 
bezpieczeństwa [16, s. 82]. 

Warunkowym minimum kształtowania bezpieczeństwa maszyn 
przez producentów jest stosowanie Triady Bezpieczeństwa (Rys. 2.) 
w celu ograniczania poziomu ryzyka  w procesie projektowania 
maszyn. Ważna jest również ocena zgodności maszyn z wymaga-
niami zasadniczymi według procedur z uwzględnieniem stwarza-
nych zagrożeń i związanego z nimi ryzyka, a także znakowanie 
wyrobów spełniających wymagania dyrektyw znakiem CE. 

Triada bezpieczeństwa polega na podejściu do konstrukcji ma-
szyn w trzech krokach [16, s. 83]. 
1. Budowa maszyny wewnętrznie bezpiecznej. 

Dzięki zastosowaniu sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych 
można wyeliminować lub zredukować część istotnych zagrożeń. 
Przykładem takich rozwiązań jest między innymi: 
– eliminowanie ostrych krawędzi i wystających elementów; 
– usytuowanie elementów stwarzających zagrożenie poza zasię-

giem człowieka; 
– ograniczenie siły lub prędkości elementów obrotowych, itd. 
2. Zastosowanie odpowiednich technicznych środków ochronnych. 

Jeżeli konstrukcja nie wyeliminowała wszystkich zagrożeń lub 
nie zmniejszyła dostatecznie ryzyka, należy stosować dodatkowe 
środki. Do technicznych środków bezpieczeństwa zalicza się mię-
dzy innymi: 
– osłony stałe i ruchome; 
– urządzenia wykrywające wtargnięcie lub obecność człowieka  

w strefę zagrożenia; 
– urządzenia zatrzymania awaryjnego. 
3. Informowanie użytkownika o pozostałym ryzyku resztkowym. 

Użytkownik maszyny powinien otrzymać informację o przezna-
czeniu maszyny oraz o jej bezpiecznym użytkowaniu. Należy rów-
nież przekazać wiedzę o zagrożeniach, które nie zostały wyelimi-
nowane przez konstrukcję i dodatkowych środkach ochronnych oraz 
ostrzec użytkownika przed skutkami użytkowania maszyny nie-
zgodnie z przeznaczeniem. Reasumując, należy przygotować in-
strukcję użytkowania maszyny i zastosować dodatkowe środki 

informowania (znaki bezpieczeństwa, piktogramy, napisy ostrze-
gawcze).  

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz stworzenie warunków do 
tworzenia wymaganego przepisami prawnymi poziomu bezpieczeń-
stwa pracy i ochrony zdrowia jest zadaniem wszystkich stron 
uczestniczących w procesie pracy [15]. 

 

Rys. 2. Triada bezpieczeństwa w eksploatacji maszyn. [16, s. 104] 

2. STATYSTYKA WYPADKÓW PRZY PRACY 

Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy na świecie 
co roku rejestruje się ok 125 mln wypadków przy pracy, w tym ok. 
10 mln wypadków ciężkich i ok. 220 tys. wypadków śmiertelnych 
oraz 60-150 mln nowych chorób związanych z pracą. Zatem, śred-
nio na świecie codziennie wypadkom przy pracy ulega ok. 300 tys. 
osób, w tym wypadkom ciężkim ok. 30 tys. osób. Około 600 ludzi 
dziennie ulega wypadkom śmiertelnym [13, s. 9]. 

Liczby osób, które w Polsce w latach 2000-2012 uległy wypad-
kom przy pracy według danych GUS przedstawia Rys. 3. Natomiast 
Rys. 4. przedstawia wskaźnik częstości wypadków przy pracy na 
1000 pracujących. Analiza danych wskazuje, że zarówno liczba 
wypadków przy pracy, jak i wskaźnik częstości nie uległy zasadni-
czym zmianom. Po krótkoterminowych okresach spadku, w latach 
2002, 2005 i 2009, następował ponowny ich wzrost. W roku 2012 
odnotowano powrót do tendencji spadkowej, odnotowano w tym 
okresie 91 tys. wypadków przy pracy, czyli tyle, ile wynosi średnia  
z lat 2000-2012 [12].  
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Rys. 3. Liczba wypadków przy pracy w latach 2000-2012 [na pod-
stawie danych GUS] 
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Rys. 4. Wskaźnik wypadków przy pracy na 1000 pracujących  
w latach 2000-2012 [na podstawie danych GUS] 

 
Największy wzrost liczby wypadków odnotowano w latach 

2002-2008. Wskaźnik częstości wypadków przy pracy (na 1000 
pracujących) wzrósł w tym okresie od 7,60 w 2002 roku, do 8,96  
w roku 2008. Daleko nam więc do takich krajów jak Wielka Brytania 
czy Szwecja, gdzie wskaźnik ten wynosi 1,09-1,66 lub też Finlandii, 
w której wskaźnik zawiera się w granicach 2,9-3,03. Szacuje się, że 
ok. 25% tych niepożądanych zdarzeń wiąże się z usterkami maszyn 
i innych urządzeń technicznych [5, s. 61].  

3. KOSZTY ZWIĄZANE Z WYPADKAMI W PRACY 

W 2008 roku suma kosztów rent inwalidzkich i rodzinnych, jed-
norazowych odszkodowań, zasiłków chorobowych oraz świadczeń 
rehabilitacyjnych wypłaconych z funduszu wypadkowego ZUS z 
tytułu chorób zawodowych, wypadków przy pracy oraz w drodze do 
i z pracy wyniosła około 4,72 mld zł. Analizy prowadzone  
w krajach Unii Europejskiej wskazują, że koszty pośrednie tych 
zdarzeń są 3÷4 razy wyższe od kosztów wypłacanych rent i od-
szkodowań. Dawałoby to w 2008 roku, łącznie ze świadczeniami 
wypadkowymi wypłaconymi przez ZUS, sumę kosztów spowodowa-
nych przez niewłaściwe warunki pracy wynoszącą 18,8÷23,5 mld 
zł., co stanowi 1,5÷1,9 % produktu krajowego brutto [5, s. 2-3]. 

Dane te wskazują, że jest to nie tylko istotny problem społecz-
ny i humanitarny, ale również ekonomiczny. Dlatego w ostatnich 
latach wzrosło zainteresowanie systemowym zarządzaniem bezpie-
czeństwem, spowodowane wzrostem świadomości, że bezpieczna 
praca to większy zysk dla przedsiębiorstwa [9, s. 5].  

W tym miejscu warto wspomnieć o typowo amerykańskim po-
dejściu nazywanym „Safety first”, czyli „bezpieczeństwo przede 
wszystkim”. Znamiennym przykładem ukazującym pozytywny wpływ 
zachowania podejścia „Safety first” w przedsiębiorstwie jest historia 
Paula O’Neilla, który w latach 1987- 2000 dokonał głębokiej prze-
miany źle działającej huty aluminium Alcoa w Stanach Zjednoczo-
nych [2]. W ciągu 13 lat jego pracy na stanowisku prezesa zarządu 
przychód netto Alcoa powiększył się pięciokrotnie, a wartość firmy 
wzrosła o 27 mld dolarów. 

Paul O’Neill na pierwszym spotkaniu z kadrą kierowniczą i in-
westorami oświadczył, że jego głównym celem będzie uczynienie  
z Alcoa najbezpieczniejszej huty w USA. Był to cel, który zaskoczył 
kierownictwo, ale któremu nikt- począwszy od kadry zarządzającej,  
a skończywszy na związkach zawodowych- nie ośmielił się sprzeci-
wić. Do jego realizacji O’Neill zarządził, aby o każdym wypadku  

w fabryce był informowany w ciągu 24 godzin oraz aby informacja 
zawsze zawierała program naprawczy. Oznajmił również, że kto 
zlekceważy to polecenie, nie może liczyć na awans. W wyniku 
takiego podejścia do bezpieczeństwa, pojawiły się następujące 
zmiany [2]: 
– pracownicy poczęli analizować przyczyny wypadków, co wyma-

gało analizy procesów produkcyjnych; 
– w konsekwencji tych analiz usprawniano procesy i procedury; 
– usprawnione procesy dawały oszczędność czasu, energii  

i surowca; 
– pracownicy nabrali nawyku doskonalenia swojej pracy; 
– zaczęto porozumiewać się i współpracować w dziele doskona-

lenia firmy; 
– udrożniono poziome i pionowe kanały informacyjne. 
Tak więc wdrożenie podejścia „Safety first”, wiedza, że bezpieczeń-
stwo wpływa na wszystkie inne aspekty działalności przedsiębior-
stwa podniosły zyskowność firmy. Po sukcesie korporacji Alcoa, 
również inne przedsiębiorstwa podjęły podobne działania, np. 3M, 
Scania. Charakterystycznym symbolem firm, które wdrożyły podej-
ście „Safety first”, jest tablica z podaną liczbą dni bez wypadku  
w pracy (Rys. 5). 
 

 
Rys. 5. Tablica informująca o liczbie dni bez wypadku 

 
Środowisko pracy jest swego rodzaju środowiskiem nienatural-

nym, który został wytworzony przez człowieka. Aktywność produk-
cyjna powoduje pojawienie się wielu czynników, które mogą okazać 
się niebezpieczne, uciążliwe, a nawet szkodliwe dla pracownika. W 
procesie pracy człowiek oddziałuje bezpośrednio lub pośrednio na 
przedmioty pracy, którymi są m.in. narzędzia, maszyny, oprzyrzą-
dowanie czy wyposażenie stanowisk pracy. Przedmioty te stanowią 
potencjalne źródła niebezpiecznych czynników mechanicznych, 
które mogą powodować zagrożenia- głównie urazy [9, s. 150]. 

Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, związane z pracą  
z różnego rodzaju maszynami, tzw. zagrożenia maszynowe, wystę-
pują zarówno w czasie normalnego ich funkcjonowania (ustalonego 
przez projektanta i/lub producenta), jak i wskutek zakłóceń powodu-
jących naruszenie prawidłowego funkcjonowania maszyn, co pro-
wadzi do defektów, uszkodzeń lub awarii maszyn, a także innych, 
trudnych do przewidzenia następstw [16, s. 69]. 

Zagrożenia ze strony maszyn i ich skutki dla człowieka (zgnie-
cenie, zmiażdżenie, przecięcie lub odcięcie, wplątanie, wciągnięcie 
lub pochwycenie, uderzenie, przekłucie lub przebicie, starcie lub 
obdarcie, a także poślizgnięcia, potknięcia, śmierć) [16, s. 69], 
stanowią podstawę do analizy przyczyn zaistniałych wypadków. Z 
ustaleń inspektorów pracy Państwowej Organizacji Pracy wynika, że 
głównymi przyczynami urazów i wypadków przy pracy podczas 
eksploatacji maszyn są przyczyny techniczne, organizacyjne  
i ludzkie [6, s. 51]. 

Przyczyny techniczne to w szczególności: 
– brak, niewłaściwy dobór lub zły stan techniczny urządzeń 

ochronnych (osłony zabezpieczające przed dostępem do stref 
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niebezpiecznych, blokady napędu, urządzenia ograniczające 
wysięg elementów ruchomych itp.); 

– nieprawidłowości związane z eksploatacją urządzenia; 
– niewłaściwe środki ochrony zbiorowej lub ich brak;  
– niewystarczająca stateczność czynnika materialnego (np. brak 

zamocowania maszyny do podłoża, niewłaściwe położenie 
środka ciężkości);  

– niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń lub jej brak. 
– Do przyczyn organizacyjnych zalicza się: 
– brak instrukcji posługiwania się narzędziem, maszyną lub urzą-

dzeniem stosowanym przy pracy;  
– brak nadzoru nad pracownikami;  
– niewłaściwe przeszkolenie poszkodowanego w dziedzinie bhp i 

ergonomii lub brak przeszkolenia;  
– tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej 

pracy;  
– niewłaściwa ogólna organizacja pracy; 
– nieprawidłowa organizacja stanowiska pracy. 

Przyczyny ludzkie to między innymi: 
– nieprawidłowe zachowanie się pracownika, w tym zaskoczenie 

niespodziewanym zdarzeniem;  
– niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności;  
– lekceważenie zagrożenia;  
– nieznajomość zagrożeń oraz przepisów bhp;  
– wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia (np. niewyłą-

czenie maszyny, niewyłączenie napięcia);  
– niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia;  
– nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika. 

Umiejętność identyfikacji zagrożeń i wiedza pozwalająca sku-
tecznie neutralizować owe zagrożenia są podstawowym, najważ-
niejszym sposobem zapobiegania urazom i wypadkom przy pracy. 
Ocena ryzyka zawodowego jest podstawą profilaktycznej ochrony 
zdrowia pracowników w zakładach pracy. Od jakości tej oceny 
zależy skuteczność przyjętej w firmie polityki bezpieczeństwa  
i higieny pracy, a co się z tym wiąże- skuteczność zarządzania bhp 
[1, s. 82]. 

4. TECHNICZNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA  
W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM  

Organizacja bezpiecznej pracy w fabryce to obowiązek każde-
go pracodawcy [15]. W badanym przedsiębiorstwie organem dorad-
czym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa  jest dział BHP. 
Bezpieczeństwo pracowników podczas użytkowania maszyn jest 
zapewniane poprzez szereg działań, m.in.: 
1. Zapewnianie właściwej organizacji i zarządzania procesem 

pracy. 
Środki organizacyjne mają za zadanie zapewnić odpowiednie po-
stępowanie podczas pracy przy maszynach. Do takich środków 
zalicza się: 
– przygotowanie odpowiednich procedur pracy, które ograniczają 

dostęp do stref niebezpiecznych; 
– opracowanie instrukcji BHP, kart oceny ryzyka zawodowego na 

stanowiskach pracy oraz kart informacyjnych materiału che-
micznego (jeśli występuje), z którymi pracownik jest zapozna-
wany na szkoleniu wstępnym bhp oraz ma do nich nieograni-
czony dostęp, ponieważ znajdują się na każdym stanowisku 
pracy; 

– zarządzanie systemem zezwoleń na wykonywanie prac szcze-
gólnie niebezpiecznych; 

– planowanie przez dział techniczny przeglądów, konserwacji  
i remontów maszyn; 

– nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy przez pracowników; 

– szkolenia mające na celu doskonalenie wiedzy pracowników  
o zagrożeniach przy użytkowaniu maszyn; 

– kształtowanie postawy odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale 
również za współpracowników poprzez motywowanie, wspiera-
nie i nagradzanie właściwych postaw na rzecz poprawy bez-
piecznych warunków pracy. 

2. Dbałość o właściwy dobór i stosowanie dodatkowych technicz-
nych środków ochronnych na maszynach. 
Dodatkowe środki ochronne to takie techniczne rozwiązania, 

których nie przewidział producent maszyny, a szczególne czy spe-
cyficzne warunki pracy wymagają ich stosowania. Takie warunki to 
m.in. miejsce instalacji maszyny, jej ulokowanie względem innych 
maszyn czy zasilanie energią. Najczęściej stosowanymi dodatko-
wymi środkami ochronnymi są środki dystansujące, czyli osłony, 
które uniemożliwiają dostęp do stref niebezpiecznych (elementów 
ruchomych), czy osłony zabezpieczające przewody: elektryczne, 
hydrauliczne i pneumatyczne przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
3. Dobór środków ochrony indywidualnej. 

Poprzez środki ochrony indywidualnej należy rozumieć wszel-
kie środki służące ochronie pracownika przed zagrożeniami wystę-
pującymi na stanowisku pracy. W badanym przedsiębiorstwie stosu-
je się okulary ochronne, kaski (w strefie magazynu wysokiego skła-
dowania), ochronniki słuchu (zatyczki do uszu), buty ochronne, 
rękawice ochronne i ubranie robocze. Środki ochrony indywidualnej 
stosuje się w sytuacjach, kiedy nie można ograniczyć zagrożeń przy 
pomocy technicznych środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej 
organizacji pracy. Opis zagrożeń przed którymi zabezpieczają wyżej 
przedstawione środki ochrony indywidualnej przedstawia Tabela 1. 
 

Tab. 1. Zagrożenia przed którymi zabezpieczają ŚOI  
Nazwa środka ochrony 

indywidualnej 
Opis głównych zagrożeń przed którym 

zabezpiecza 

Okulary ochronne Oleje, smary, pyły 

Kask ochronny Spadające wyroby, materiały 

Ochronniki słuchu (zatycz-
ki) 

Hałas 

Buty ochronne 
Spadające wyroby, materiały, ostre, 

wystające elementy, 

Rękawice ochronne 
Ostre wystające elementy, chropowatość, 

oleje, smary 

Ubranie robocze 
Odzież chroniąca przed czynnikami 

mechanicznymi i chemicznymi 

 
4. Szkolenie operatorów maszyn. 
Szkolenia w dziedzinie BHP dzielą się na: wstępne (instruktarz 
ogólny i stanowiskowy), okresowe oraz specjalistyczne. Podczas 
szkolenia pracownik otrzymuje informacje na temat procedur oraz 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrożeń występujących na 
stanowisku pracy, ryzyka zawodowego związanego z wykonywa-
nymi czynnościami na maszynie i zasad ochrony przed zagroże-
niami.  

5. TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONNE  
PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI 

Techniczne środki ochronne dzielimy na środki odgradzające 
(osłony) i środki nieodgradzające (urządzenia ochronne). Przy 
doborze środka ochronnego zwraca się uwagę na wynik oceny 
ryzyka w odniesieniu do konkretnej maszyny. Należy zatem 
uwzględnić kryterium umiejscowienia i konieczność dostępu do 
strefy niebezpiecznej. Zagrożenia mechaniczne występują w dwóch 
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obszarach: w strefie przekazania napędu oraz strefie roboczej [10, 
s. 39]. 

Osłona jest częścią maszyny, która stanowi fizyczną barierę 
między człowiekiem a urządzeniem mechanicznym i zastosowana 
jest w celu ochrony człowieka. Nazewnictwo osłon uzależnione jest 
od konstrukcji, zatem może być to obudowa, ekran, drzwi, pokrywa, 
bariera, przegroda itp. Podczas projektowania i doboru osłon należy 
uwzględnić przede wszystkim zagrożenia mechaniczne, nie pomija-
jąc jednak innych zagrożeń związanych z procesem pracy.  

Osłony i inne urządzenia bezpieczeństwa powinny zatem [14]:  
– być mocnej konstrukcji; 
– być trudne do usunięcia lub wyłączenia; 
– być umieszczone w bezpiecznej odległości od strefy zagroże-

nia; 
– nie powodować utrudnień w procesie pracy; 
– nie powodować powstawania zagrożeń; 
– być zaprojektowane tak, aby czynności takie jak regulacja, 

smarowanie czy konserwacja były możliwe do wykonania bez 
ich zdejmowania lub otwierania. 
Osłona stała jest to osłona, która jest połączona z maszyną, 

np. przyspawana lub połączona przy pomocy elementów mocują-
cych. Uniemożliwia to jej usunięcie lub otwarcie bez użycia narzędzi 
[10, s. 39]. Osłony stałe są zainstalowane na każdej maszynie 
znajdującej się na obszarze działu produkcyjnego badanego przed-
siębiorstwa. Rysunek 6 przedstawia osłonę stałą znajdującą się na 
obszarze montażu ostatecznego. 

 

 
Rys. 6. Osłona stała 

 
Osłona ruchoma połączona jest elementami mechanicznymi 

(np. zawiasy, prowadnice) z korpusem maszyny lub inną częścią 
stałą. Ten rodzaj osłony może być otwierany bez użycia narzędzi 
[7]. Osłony ruchome to między innymi [10, s. 41]: 
– osłony blokujące; 
– osłony blokujące z urządzeniem ryglującym. 
Osłona ruchoma powinna być skuteczna w każdej przyjmowanej 
pozycji, dlatego należy wyposażyć ją w urządzenie blokujące (czuj-
nik położenia osłony). Wymagania, które powinna spełniać osłona 
blokująca [10, s. 42]: 
– funkcje maszyny przed którymi chroni osłona blokująca nie 

mogą się rozpocząć do chwili jej zamknięcia; 
– w czasie, gdy maszyna wykonuje niebezpieczne czynności, 

otwarcie osłony ma spowodować wydanie sygnału do zatrzy-
mania tej funkcji (ruchu); 

– czynności niebezpieczne nadzorowane przez osłonę są wyko-
nywanie wówczas, gdy osłona jest zamknięta, jednakże za-
mknięcie osłony nie spowoduje uruchomienia maszyny. 
Osłony blokujące z urządzeniem ryglującym należy stosować w 

przypadku, kiedy czas zatrzymania maszyny w trakcie wykonywania 

niebezpiecznej funkcji jest na tyle długi, że po przerwaniu osłony 
elementy maszyny są nadal ruchome i jest możliwość sięgnięcia do 
nich przez operatora. Osłona tego typu posiada wyższy stopień 
bezpieczeństwa- powinna spełniać wszystkie funkcje osłon blokują-
cych, a dodatkowo być wyposażona w element ryglujący [7]. 

Środki nieodgradzające są kolejnym po osłonach, technicznymi 
środkami ochrony. Są to wszelkie, nie stanowiące materialnej prze-
grody (inne niż osłony), urządzenia ochronne. Uniemożliwiają one 
dostęp do zagrożenia mechanicznego podczas normalnego funk-
cjonowania maszyny jak i zapobiegają naruszeniu jej normalnego 
funkcjonowania. Uniemożliwiają one zatem ekspozycję człowieka 
na uaktywnione zagrożenia mechaniczne, występujące podczas 
normalnej pracy maszyny, jak i generowanie nowych czynników 
poprzez zapobieganie sytuacjom anormalnym [14]. 

Urządzenia ochronne, tak jak osłony, powinny być zainstalo-
wane w odpowiedniej odległości od strefy niebezpiecznej. Bez-
pieczna odległość S między strefą niebezpieczną a urządzeniem 
ochronnym opisana jest ogólnym wzorem (1): 

 

S= (K x T) + C (1) 

gdzie: 
S- bezpieczna odległość [mm]; 
K- prędkość wtargnięcia (2000 lub 1600) [mm/s]; 
T- czas reakcji urządzeń bezpieczeństwa + czas zatrzymania ma-
szyny [s]; 
C- współczynnik bezpieczeństwa [mm]. 
 

Urządzenia ochronne dzielą się na kontaktowe i bezkontaktowe 
(elektroczułe wyposażenie ochronne, np. kurtyny świetlne). Najczę-
ściej stosowanym elektroczułym wyposażeniem ochronnym są 
kurtyny i bariery świetlne (aktywne optoelektroniczne urządzenia 
ochronne, z ang. AOPD- Active Opto - Elektronic Protective Devi-
ce). Gdy istnieje możliwość, że operator  często może sięgać  
w maszynie do strefy niebezpiecznej, zamiast osłon czy kontakto-
wych urządzeń ochronnych wskazane jest stosowanie optoelek-
trycznego urządzenia ochronnego. W przypadku naruszenia strefy 
niebezpiecznej wysyłany jest sygnał powodujący zatrzymanie ruchu 
niebezpiecznego maszyny. Kurtyny świetlne skracają czas dostępu, 
zwiększają produktywność, a także poprawiają ergonomię w miej-
scu pracy. W dodatku operator jak i osoby trzecie są chronione  
w równym stopniu. Funkcją kurtyny świetlnej jest wytworzenie pola 
ochronnego między nadajnikiem a odbiornikiem o rozdzielczości od 
14 do 49 mm (rozstaw wiązek) [10, s. 43]. 

W przypadku badanego przedsiębiorstwa wymaganą odległość 
bezpieczeństwa kurtyny świetlnej zbadano na jednym ze stanowisk 
montażowych [11]: 
– zastosowane kurtyny optyczne w układzie pionowym nadzoru-

jące dostęp do strefy roboczej- kurtyny Sick FGSS 1050-11 o 
rozdzielczości wynoszącej 14 mm; 

– położenie punktu wyzwolenia zatrzymania głównego siłownika 
wynosi 150 mm od górnej pozycji; 

– rzeczywista odległość płaszczyzny detekcji kurtyny od najbliż-
szego miejsca niebezpiecznego (gniazda przyrządu) wynosi 
L=305 mm; 

– prędkość zbliżania do strefy roboczej wynosi K= 2000 mm; 
– maksymalny czas zatrzymania siłownika głównego jest równy 

0,104 s; 
– C=0 (ponieważ rozdzielczość kurtyny wynosi 14 mm). 

 
Czyli: S= (K x Tmax) + C= 2000mm/s x 0,104 s + 0 mm= 208 mm 

Rzeczywista odległość płaszczyzny detekcji kurtyn od najbliż-
szego miejsca niebezpiecznego wynosi L=305 mm i jest większa od 
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wyznaczonej minimalnej odległości bezpieczeństwa S=208 mm. 
Tak więc kurtyna została właściwie zaprojektowana. 

Przykład kurtyny świetlnej przedstawiono na Rysunku 7. 
 

 
Rys. 7. Kurtyna świetlna 

 
Przerwanie kurtyny świetlnej w czasie pracy maszyny skutkuje 

przesłaniem sygnału do „Bazera” (Rys. 8a), który aktywuje sygnał 
dźwiękowy i świetlny, informujący o zakłóconej pracy maszyny. Po 
zbadaniu przyczyny przerwania kurtyny, dezaktywacja urządzenia 
odbywa się za pomocą klucza. Na panelu sterującym znajduje się 
moduł na klucz, który posiada opcję ON/OFF (Rys. 8b). Po wybra-
niu opcji OFF następuje wyłączenie sygnału dźwiękowego i świetl-
nego. Klucz umożliwiający wyłączenie „Bazera” posiada produkcyj-
ny kontroler jakości [11]. 

 

 
Rys. 8. Urządzenie sygnalizujące przerwanie kurtyny (po lewej) 
oraz panel sterujący z modułem na klucz 

 
Do dodatkowych środków bezpieczeństwa należy wyłącznik 

zatrzymania awaryjnego (stop awaryjny) [16, s. 73]. Funkcją za-
trzymania awaryjnego jest zapobieganie lub zmniejszanie zagroże-
nia. Stosuje się go jeśli normalna funkcja zatrzymania jest niewy-
starczająca [10, s. 47]. Stop awaryjny jest tak skonstruowany, aby 
operator, decydując się na jego użycie, nie musiał brać pod uwagę 
niebezpiecznych następstw, związanych np. ze strefą roboczą lub 
czasem zatrzymywania. Sygnał sterujący zatrzymywaniem awaryj-
nym powinien być nadrzędny w stosunku do wszelkich innych sy-
gnałów sterujących [8]. 

Zastosowanym w zakładzie rozwiązaniem są przyciski wyróż-
niające się od pozostałych elementów sterowniczych kształtem 
(grzybek) i barwą (czerwona). Wokół czerwonego przycisku stopu 
awaryjnego jest żółta obwódka. Rysunek 9. przedstawia przycisk 
zatrzymania awaryjnego na jednej ze stacji montażowych. 

 

 
Rys. 9. Przycisk zatrzymania awaryjnego 

PODSUMOWANIE 

Przedstawiony w pracy materiał badawczy skłania do sformu-
łowania następujących wniosków: 
1. Bezpieczeństwo pracy, a zwłaszcza bezpieczeństwo techniczne 

związane z eksploatacją maszyn jest istotnym zagadnieniem  
w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, gdyż wpływa ono 
na wszystkie inne aspekty jego funkcjonowania, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kwestii ekonomicznych. 

2. Przeprowadzone badania dowodzą, że niektóre organizacje 
poważnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa w pracy,  
a pracodawcy w pełni spełniają swoje obowiązki w tym temacie. 
Przykładem takiego podejścia jest przebadane przedsiębiorstwo 
produkcyjne, które realizuje zasadę „Safety first”, a także rzetel-
nie podchodzi do spełniania wymagań w kwestii zapewnienia 
bezpieczeństwa pracujących w firmie osób i dba o ich ciągłe 
szkolenie w tym zakresie.  

3. Stosowane w zakładzie techniczne środki bezpieczeństwa na 
maszynach produkcyjnych są adekwatne do ryzyka oraz w pełni 
spełniają swoją rolę, o czym świadczyć może znikoma liczba 
wypadków związanych z eksploatacją maszyn. 

4. Analizy przeprowadzane na poszczególnych maszynach,  
a dotyczące kwestii bezpieczeństwa, są każdorazowo rzetelnie 
studiowane, a wnioski i zalecenia są wypełnianie. 

5. Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki mogą być wykorzy-
stane w praktyce i zostaną one wykorzystane do przeprowa-
dzenia analizy ryzyka związanej z eksploatacją prasy hydrau-
licznej stosowanej w analizowanym zakładzie.  

6. Przedstawiona w pracy problematyka nie wyczerpuje w całości 
zagadnienia bezpieczeństwa technicznego w przedsiębior-
stwach produkcyjnych. Wielowątkowość tematyki związanej  
z bezpieczeństwem technicznym maszyn skłania do ciągłego 
zgłębiania wiedzy na ten temat, co wydaje się konieczne 
zwłaszcza w stosunku do osób zaangażowanych w działalność 
gospodarczą z wykorzystaniem maszyn, a zwłaszcza ludzi od-
powiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach produkcyjnych.  
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Technical safety in manufacturing company 

The paper presents the issues of technical security in an 

enterprise manufacturing components and car parts. The first 

part presents the legal requirements regarding safety, and 

statistical and financial data, which determine the develop-

ment of technical security at the factory. Then, on the exam-

ple of the chosen factory it was decided to analyze the tech-

nical safety precautions used in this type of plants. The se-

lected factory was an one manufacturing parts and compo-

nents for cars. In the audited factory the production depart-

ment includes 3 sections: Machining, Clean Installation and 

Final Assembly. In the paper, a research on technical 

measures applied on the machines was implemented on the 

basis of information from the Final Assembly Department. 

This article is a kind of introduction to the next article enti-

tled "Audit of technical safety in manufacturing company" 

which will analyzed and evaluated the risk in relation to the 

hydraulic press used at the relevant facility. 
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