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DTR wentylatorów OWENT pracujących w strefie zagrożonej wybuchem

WSTĘP
Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wraz z załącznikami
jest przeznaczona do montażu, dozoru i obsługi wentylatora. Jest ona
załącznikiem do DTR ogólnej wentylatora.
Dokument przeznaczony jest dla nabywcy i przyszłego użytkownika wentylatorów promieniowych. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznad się z treścią. Celem tej dokumentacji jest dostarczenie
użytkownikowi

wskazówek

dotyczących

budowy,

uruchomienia

i eksploatacji urządzeo. Konstrukcja wentylatorów odpowiada wymaganiom aktualnego poziomu techniki oraz zapewnienia bezpieczeostwa
i zdrowia, zawartym w rozporządzeniach, dyrektywach i normach z nimi
powiązanych. Zastosowanie wentylatora niezgodnie z przeznaczeniem,
dokonywanie przeróbek (zmian wyrobu) oraz nieprzestrzeganie przez ekipę montażową lub użytkownika wentylatora wymagao i wskazówek zawartych w niniejszej DTR zwalnia OWENT od wszelkich zobowiązao z tytułu gwarancji, jak również upoważnia do cofnięcia gwarancji.
Egzemplarz nr 1 DTR jako podstawowy, zobowiązuje użytkownika wentylatora w okresie trwania gwarancji do:
–

ewidencji napraw i przeglądów,

–

wglądu inspektora nadzoru montażowego OWENTU przy każdej
reklamacji.

DTR wentylatorów w wykonaniu ATEX jest uzupełnieniem DTR ogólnej dla
wentylatorów z napędem bezpośrednim oraz z napędem sprzęgłowym.
OWENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z POPRAWIENIA JAKOŚCI WENTYLATORA W OKRESIE TRWANIA
GWARANCJI.
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1. WARUNKI OGÓLNE
Niniejsza instrukcja wraz z załącznikami musi byd przeczytana i przestrzegana przez personel odpowiedzialny
za transport, montaż, eksploatację, obsługę i naprawy
wentylatora oraz stosowana w zakresie bezpieczeostwa
i ochrony zdrowia.
1.1. Niniejsza instrukcja bez zgody OWENTU nie może byd
powielana, bezprawnie wykorzystywana w działaniach
konkurencyjnych i udostępniana osobom trzecim.
1.2. Nadzór nad montażem musi zostad wykonany przez OWENT. Jest to
warunkiem koniecznym do uzyskania gwarancji i rękojmi na wentylator, po wcześniejszym uzgodnieniu z OWENTEM.

2. NAPISY I OZNACZENIA GRAFICZNE

Tabliczka znamionowa

DTR wentylatorów OWENT pracujących w strefie zagrożonej wybuchem

Oznaczenia stosowane na wentylatorach
Tabliczka kierunkowa
Tabliczka znamionowa wentylatora

Nakaz stosowania ochrony słuchu

Tabliczka znamionowa silnika
Uziemienie

Nie dotykad urządzenie elektryczne

Gorąca powierzchnia

Elementy ruchome

Poniższe symbole podają podstawowe informacje oraz ostrzegają o możliwych zagrożeniach opisanych szczegółowo w dalszej części DTR.

Oznaczenia stosowane w tekście
Uwaga niebezpieczeostwo!

Gorąca powierzchnia

Możliwośd porażenia prą-

Zagrożenie zmiażdżenia kooczyn

dem – wysokie napięcie

3. WARUNKI BEZPIECZEOSTWA
3.1. Osoby zajmujące się montażem wentylatorów powinny dokładnie
zapoznad się z treścią niniejszej instrukcji i przestrzegad zasad
i wskazówek dotyczących bezpieczeostwa i ochrony zdrowia podczas transportu, montażu, eksploatacji, obsługi i napraw.
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3.2. Wentylator może byd używany tylko wtedy, gdy po zamontowaniu
znajduje się w poprawnym stanie technicznym. Stan techniczny musi
zostad potwierdzony protokołem odbioru poprawności montażu.
3.3. Wentylator nie może byd używany w innej strefie zagrożenia wybuchem, niż ta, do użytku w której został wyprodukowany.
3.4. Nie wolno używad wentylatora z prędkością obrotową wyższą niż podana na tabliczce znamionowej wentylatora.
3.5. Czynności wymagające wejścia do obudowy wentylatora wymagają odpowiedniego sprzętu i zabezpieczeo oraz asekuracji innej osoby pozostającej na zewnątrz.
3.6. Montaż, obsługa, eksploatacja, konserwacja, naprawy itp. muszą
byd wykonane przez wyspecjalizowany, wykwalifikowany oraz
przeszkolony personel.
Elementy obrotowe i ruchowe (odrzutniki ciepła itp.) muszą byd zabezpieczone odpowiednimi osłonami stałymi, malowanymi na żółty kolor, a na
urządzeniu musi znajdowad się w widocznym miejscu naklejka „Uwaga
elementy ruchome”.
3.7. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowych środków
lub czynności ochronnych, niezwiązanych z zakresem umowy
i dostawy, muszą one byd wykonane, zamontowane oraz przestrzegane przez użytkownika przed dopuszczeniem wentylatora
do ruchu.
3.8. Producent nie odpowiada za różnego rodzaju szkody i wypadki
powstałe w wyniku błędnego montażu oraz eksploatacji wentylatora.
3.9. Gorące powierzchnie elementów wentylatorów grożące oparzeniem,
które ze względu na naturalne schładzanie nie mogą byd osłonięte
i izolowane, powinny byd oznakowane trwałym znakiem ostrzegawczym – patrz obok.
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3.10. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i obsłudze powinni stosowad
środki ochrony osobistej oraz używad odpowiednich i bezpiecznych
narzędzi.
3.11. Użytkownik wentylatora powinien wyposażyd i zabezpieczyd stanowiska pracy w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy.
3.12. Należy użytkowad urządzenia i sprzęt elektryczny zgodnie z zasadami
bezpieczeostwa i przepisami dla urządzeo elektrycznych.
OWENT nie ponosi odpowiedzialności za dobór strefy EX oraz niebezpieczeostwa i zagrożenia wynikające z błędnego wykonania montażu instalacji układów automatycznego sterowania silnikiem napędowym i innymi urządzeniami elektrycznymi wentylatora przez niewykwalifikowany
w tym zakresie personel.
UŻYTKOWNIK INSTALACJI LUB MASZYNY JEST ZOBOWIĄZANY DO JEJ EKSPLOATACJI ZGODNIE Z PN-N-18002:2011P ORAZ WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI KRAJOWYMI.
Bazę wszelkich aspektów bezpieczeostwa stanowią normy zharmonizowane z dyrektywami:
–

2006/42/WE – Dyrektywa maszynowa MD,

–

2006/95/WE – Dyrektywa niskonapięciowa LVD,

–

2014/34/UE – Dyrektywa ATEX 114.

Wentylatorów nie należy instalowad w pobliżu stanowisk pracy lub
w miejscach publicznych. Wentylatory muszą byd zawsze tak instalowane, aby nie było możliwe dotknięcie części wirujących.
Wentylator może zostad uruchomiony i obsługiwany tylko pod warunkiem
zaznajomienia się personelu z niniejszą instrukcją obsługi oraz przepisami obowiązującymi w miejscu pracy urządzenia.
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Przy wentylatorach zaprojektowanych do pracy w podwyższonych temperaturach (>70°C) muszą zostad podjęte środki ostrożności chroniące
przed dotknięciem gorących powierzchni (np. osłony zabezpieczające,
znaki ostrzegawcze). Należy pamiętad, że niektóre elementy wentylatora
przekraczają temperaturę 70°C, ale nie powinny byd izolowane, ponieważ
nadmierny wzrost temperatury mógłby spowodowad uszkodzenie łożysk.
W trakcie użytkowania wentylatora może pojawid się ryzyko doznania
obrażeo przez obsługę lub inne osoby postronne, szczególnie w przypadku, kiedy maszyna jest uruchomiona oraz nie zastosowano żadnych
osłon zabezpieczających przed dostaniem się lub wydostaniem się ciał
obcych z obudowy wentylatora. Dlatego niezbędne jest instalowanie zabezpieczeo w postaci osłon i siatek ochronnych w sytuacji, kiedy wentylator posiada swobodny wlot lub wylot. Jeśli wentylator nie jest połączony z kanałami, muszą one mied na wlocie i wylocie osłony ochronne
(siatki). Odnosi się to także do wzierników i włazów, które muszą zostad
zabezpieczone na miejscu instalowania. Jednocześnie zabrania się przebywania osób w zasięgu strumienia przepływającego czynnika przez
wentylator.
W trakcie eksploatacji wentylatora może zaistnied ryzyko zniszczenia
części roboczej maszyny (wirnika), wynikające z zaniedbao personelu
(brak przeglądów) lub z innych przyczyn. W związku z tym przebywanie w pobliżu pracującej maszyny jest dopuszczalne tylko w przypadku
prac utrzymania ruchu lub kontrolno-pomiarowych. Należy także odgrodzid wentylator od otoczenia w sposób uniemożliwiający przypadkowe
zbliżenie się.
Nie wolno dotykad przewodów ani pracowad na silniku będącym pod napięciem. Istnieje

ryzyko porażenia prądem, które może

wynikad

z braku odpowiednich zabezpieczeo elektrycznych, które powinny byd zamontowane przez instalatora w miejscu pracy wentylatora. Zabezpieczenie
przed porażeniem prądem powinno dodatkowo stanowid
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uziemienie maszyny wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace serwisowe lub przeglądowe możliwe są dopiero po odłączeniu połączeo
elektrycznych.

Urządzenie

wyłączające

musi

byd

oznakowane

i zabezpieczone tak, aby nie mogło dojśd do przypadkowego uruchomienia.
Wirnik musi zostad unieruchomiony mechanicznie.
Obsługa silnika i warunki bezpieczeostwa według DTR silnika.
3.13. Zastrzeżenia producenta.

Niniejsza instrukcja wraz z załącznikami musi byd przeczytana i przestrzegana przez personel odpowiedzialny za
transport, montaż, eksploatację, obsługę i naprawy wentylatora oraz stosowana w zakresie bezpieczeostwa
i ochrony zdrowia.
–

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające
z użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

–

Niedopuszczalne jest instalowanie na urządzeniu dodatkowych
elementów nie będących jego wyposażeniem.

–

Niedopuszczalne są samowolne przeróbki lub modyfikacje urządzenia.

–

Należy chronid urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

–

Wentylator nie nadaje się do przetłaczania czynnika zanieczyszczonego mieszaniną substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł
i pyłów, które w połączeniu z powietrzem mogą tworzyd atmosferę
wybuchową.

–

Wentylator nie może byd stosowany do przetłaczania czynnika zawierającego zanieczyszczenia lepkie, które mogą osadzad się na
urządzeniu, a zwłaszcza na wirniku.
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–

Wentylator nie jest przystosowany do przetłaczania czynnika zawierającego zanieczyszczenia żrące, które mogą oddziaływad niekorzystnie na urządzenie.

–

W czasie użytkowania obroty maksymalne wirnika nie powinny byd
wyższe niż obroty nominalne.

–

Niedopuszczalne jest posadowienie wentylatora na podłożu o nieodpowiedniej nośności oraz jakości.

–

Wentylator nie może byd stosowany do czynnika zapylonego powyżej 0,1 [g/m3].
W przypadku zamówienia wentylatora z napędem bezpośrednim lub
sprzęgłowym pod silnik - w sytuacji, gdy silnik do montażu dostarcza nabywca, jeżeli dostarczony silnik okaże się wadliwy, OWENT
ma prawo obciążenia nabywcy kosztami prac dodatkowych, tj. montażu/demontażu oraz prób ruchowych wadliwego silnika, zgodnie z
obowiązującym cennikiem OWENTU. Gwarancja udzielona przez
OWENT na wentylator nie obejmuje silnika dostarczonego przez
nabywcę. Zamawiający w takim przypadku jest zobowiązany dostarczyd silnik przeznaczony do strefy zagrożonej wybuchem,
w której będzie pracował wentylator.

–

W przypadku zamówienia wentylatora z napędem bezpośrednim
pod silnik lub z napędem sprzęgłowym pod silnik - w sytuacji, gdy
silnik oraz jego montaż są poza zakresem zamówienia, OWENT dostarczy wentylator w częściach, celem samodzielnego wykonania
montażu, zgodnie z załączoną pisemną instrukcją. OWENT nie odpowiada za poprawnośd osiowania i montażu wentylatora, a także
za pewnośd ruchową wentylatora. Wentylator taki nie posiada potwierdzenia stosowanie w strefie zagrożonej wybuchem przez
OWENT (brak gwarancji poprawnego montażu wentylatora oraz
silnika przystosowanego do pracy w strefie EX). Gwarancja udzielona przez OWENT na wentylator obejmuje tylko dostarczone części jako podzespoły wentylatora.
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4. ZNAKOWANIE EX
Wentylatory produkcji OWENT są znakowane na tabliczkach znamionowych
według poniższego schematu

4.1.

Oznaczenie

Jest to specjalne oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, stosowane dla urządzeo i systemów ochronnych oraz ich części i podzespołów.
4.2.

4.3.
Grupa

Grupa urządzeo
Grupa

Przeznaczenie urządzenia

I

Zakłady górnicze

II

Zakłady inne niż górnicze

Kategoria urządzenia

Kategoria
urządzenia

Opis

Strefa

M1

kategoria M1 obejmuje urządzenia zaprojektowane i, w razie potrzeby, wyposażone w
specjalne, dodatkowe środki zabezpieczenia
przeciwwybuchowego tak, aby mogły funkcjonowad zgodnie z parametrami ruchowymi
ustalonymi przez producenta, zapewniając
bardzo wysoki poziom zabezpieczenia

nie dotyczy

I

M2

kategoria M2 obejmuje urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły funkcjonowad zgodnie
z parametrami ruchowymi ustalonymi przez
producenta, zapewniając wysoki poziom
zabezpieczenia
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1G

1D
2G
II
2D
3G

3D

4.4.
Symbol

Ex h

t

-

Ex ta
Ex tb
Ex tc

0

20
1

21
2

22

Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
Rodzaj ochrony

c

Ex fr

kategoria 1 obejmuje urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły funkcjonowad zgodnie z
parametrami ruchowymi ustalonymi przez
producenta, zapewniając bardzo wysoki poziom zabezpieczenia
kategoria 2 obejmuje urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły funkcjonowad zgodnie
z parametrami ruchowymi ustalonymi przez
producenta, zapewniając wysoki poziom
zabezpieczenia
kategoria 3 obejmuje urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły funkcjonowad zgodnie
z parametrami ruchowymi ustalonymi przez
producenta i zapewniad normalny poziom
zabezpieczenia

Strefa

PN-EN 13463-5

Zabezpieczenie
za pomocą
konstrukcji

1

Ochrona za
pomocą obudowy z ograniczonym przepływem

2

Zabezpieczenie
za pomocą
obudowy „t”

Norma

ISO 80079-37

20,21,22
21,22
22

Koncepcja ochrony
Eliminacja źródeł zapłonu za pomocą odpowiednich metod
konstrukcyjnych

PN-EN 13463-2

Izolowanie źródła zapłonu od atmosfery
wybuchowej

PN-EN 60079-31

Ochrona przed wystąpieniem nadmiernej
temperatury oraz wnikaniem pyłu
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4.5.
Grupa
I

II

Grupa przeciwwybuchowości

Opis grupy
Urządzenia przeznaczone
do pracy w podziemiach
kopalnianych

Podgrupa
brak

A

Urządzenia przeznaczone
do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem gazów

B
C

III

A
B
C

Urządzenia przeznaczone
do pracy w obszarach zagrożonych pyłem palnym
4.6.

Opis podgrupy
Zagrożenie wybuchem metanu lub pyłu węglowego
Grupa propanowa (np. aceton, alkohol metylowy, alkohol etylowy)
Grupa etylenowa (np. etylen,
siarkowodór)
Grupa wodorowa (np. acetylen, wodór hydrazyna)
Palne unoszące się cząstki
Pył nieprzewodzący
Pył przewodzący

Klasa temperaturowa i maksymalna temperatura powierzchni

Urządzenia grupy I – maksymalna temperatura powierzchni nie powinna
przekraczad:
• 150°C na dowolnej powierzchni, na której może osadzid się warstwa pyłu
węglowego,
• 450°C tam, gdzie osadzenie się warstwy pyłu jest wykluczone (na przykład
przez uszczelnienie lub przewietrzanie), pod warunkiem że rzeczywista
maksymalna temperatura powierzchni będzie występowała w oznakowaniu
urządzenia.
Urządzenia grupy II powinny zostad oznaczone klasą temperaturową i/lub
maksymalną temperaturą powierzchni. Przy wyznaczaniu tych parametrów
brane są pod uwagę najbardziej niesprzyjające warunki działania dla danego
urządzenia (ale w ramach rozpoznanej tolerancji).
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Klasa temperaturowa
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Maksymalna temp.
Powierzchni
450
300
200
135
100
85

Podczas doboru urządzenia pod kątem temperatury zapłonu obłoku i/lub
warstwy pyłu, użytkownik instalacji powinien wyznaczyd maksymalną dopuszczalną temperaturę powierzchni urządzenia Tmax, uwzględniając przy
tym odpowiedni margines temperatury (zgodnie z PN-EN 60079-14). Najważniejsze informacje w tym zakresie zostały przedstawione w tabeli poniżej.
Maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni urządzenia dla pyłów
Obłok pyłu
Warstwa pyłu
Poniższe
metody
są
równorzędne
i zapewniają ten sam
⁄
poziom bezpieczeostwa. Wybór jest uzależniony od
gdzie:
– temperatura metody zastosowanej do wyznaczenia maksymalnej
zapłonu przewidy- temperatury powierzchni urządzenia
Metoda warstwy pyłu
wanego
obłoku Metoda bezpyłowa
pyłu
gdzie:
-temperatura zapłonu 5
mm warstwy pyłu

gdzie:
-temperatura
zapłonu 12,5mm warstwy pyłu
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5. EKSPLOATACJA WENTYLATORA PRACUJĄCEGO
W STREFIE ZAGROŻONEJ WYBUCHEM
5.1. Dla wentylatorów kategorii 2G i 3G przetłaczany czynnik oraz otoczenie nie powinny zawierad substancji niszczących, tj. np. kwasów,
rozpuszczalników, ługów, rdzy nalotowej, agresywnych bądź powodujących ścieranie gazów, cieczy lub substancji stałych. Tłoczone medium nie powinno zawierad substancji przylepiających lub
skraplających się oraz cząstek obcych.
5.2. Dla wentylatorów kategorii 3D przetłaczany czynnik oraz otoczenie nie
powinny zawierad substancji niszczących, tj. np. kwasów, rozpuszczalnika, ługów, rdzy nalotowej, agresywnych bądź powodujących ścieranie
gazów, cieczy lub substancji stałych. Tłoczone medium nie powinno zawierad substancji przylepiających lub skraplających się.
5.3. Dla wentylatorów pracujących w strefach pyłowych zaleca się montaż
czujnika drgao, aby zapobiec ewentualnemu oblepianiu się łopatek wirnika pyłami, co mogłoby wprowadzid drgania zespołu wirującego.
5.4. Niedozwolone są przy pracy wentylatora:








temperatura otoczenia w miejscu montażu/eksploatacji wentylatora przekraczająca 40°C lub niższa niż 20°C, osadzanie pyłu,
wstrząsy w miejscu pracy wentylatora,
praca w pobliżu płomieni/ praca z gorącymi gazami. Wentylator
nie może byd używany jako element hamujący rozprzestrzenianie
się zapłonu lub płomieni,
praca na wolnym powietrzu, bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych, pogodowych i promieniowania słonecznego,
tłoczenie cząstek stałych.

5.5. Praca z falownikiem - częstotliwości drgao własnych.
Elementy wentylatora, a w szczególności wirnik, wykazują częstości drgao własnych, które ulegają wzbudzeniu przy pewnej prędkości obrotowej, co może byd
przyczyną występowania zjawiska rezonansu. Wentylatory są konstruowane

17

w taki sposób, aby podczas pracy ze stałą prędkości obrotową znamionową zjawisko rezonansu nie występowało. Praca wentylatora z regulacją obrotów za
pomocą falownika pozwala na wystąpienie wzbudzenia w każdym przypadku
zmiany prędkości obrotowej. Jeżeli częstotliwości drgao własnych podzespołów
znajdują się w zakresie prędkości obrotowej wentylatora, należy wygasid je
(”wyciąd”) przez odpowiednią parametryzację falownika.
5.6. Montaż i demontaż wentylatora w strefie zagrożonej wybuchem.
Prace związane z montażem i demontażem należy dokonywad poza strefą zagrożoną wybuchem lub pod nieobecnośd mieszaniny wybuchowej.
Przeprowadzanie montażu i demontażu w obecności mieszaniny wybuchowej
jest zabronione.
Dopuszczone jest odstępstwo od powyższego warunku. Personel wykonujący
wyżej wymienione czynności musi używad narzędzi dopuszczonych do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem.
Demontaż elementów wentylatora należy wykonywad ostrożnie, aby nie uszkodzid części i powierzchni obrabianych. Przy demontażu wirnika, sprzęgieł, kół pasowych oraz łożysk należy posługiwad się ściągaczami lub innymi przyrządami
pomocniczymi. Nie wolno stosowad jednostronnego podważania, uderzeo itp.

6. ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE WENTYLATORÓW
Wentylatory przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
posiadają następujące zabezpieczenia konstrukcyjne:
a.

tuleja mosiężna przejścia wału przez obudowę w przypadku wału/piasty ze stali konstrukcyjnej,

b.

mosiężne przedłużenie leja wlotowego dla wykonania wirnika oraz
leja wlotowego ze stali konstrukcyjnej,

c.

stosowanie par nieiskrzących materiałów (np. stal nierdzewna- stal
nierdzewna, stal konstrukcyjna- mosiądz) przejścia wału/piasty
przez obudowę,

d.

stosowanie par nieiskrzących materiałów (np. stal nierdzewna- stal

DTR wentylatorów OWENT pracujących w strefie zagrożonej wybuchem

nierdzewna, stal konstrukcyjna- mosiądz) dla wirnika oraz leja wlotowego (potencjalnego miejsca wystąpienia iskrzenia),
e.

stosowanie mosiężnych osłon wlotu oraz wylotu,

f.

dla stref pyłowych stosowanie czujnika drgao, aby zapobiec ewentualnemu oblepianiu się łopatek wirnika pyłami, co mogłoby wprowadzid drgania zespołu wirującego,

g.

stosowanie uszczelnieo z gazem zaporowym,

h.

stosowanie uszczelnieo labiryntowych specjalnej konstrukcji.

19

7.

OCENA RYZYKA

UŻYTKOWNIK WENTYLATORA JEST OBOWIĄZANY POINFORMOWAD PRACOWNIKÓW O RYZYKU ZAWODOWYM, KTÓRE WIĄŻE SIĘ Z WYKONYWANĄ PRACĄ ORAZ O ZASADACH OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI.
PROBLEM:
W różnych obszarach aktywności ludzi zachodzą zdarzenia, które generują zagrożenia oddziaływujące na człowieka, obiekty techniczne i ich
środowiska. Zagrożenia te niosą ze sobą ryzyko. Ryzyko zagrożeo może
przekraczad czasem wartośd ryzyka akceptowanego. Z tego powodu istnieje potrzeba dokonywania oszacowao ryzyka zagrożeo i jego ocen.
Szacowanie ryzyka zagrożeo jest najczęściej wynikiem przeprowadzanej
analizy ryzyka. Jedną z grup metod analiz ryzyka są metody zaliczane do
klasy metod jakościowych.
Poniżej dokonano oceny ryzyka związanego z obsługą i eksploatacją
wentylatorów.
DANE:
– obszar aktywności ludzi poddany analizie (w którym poszukiwane są zagrożenia),
–

obsługa – eksploatacja – wentylatorów.

ZAGROŻENIA:
– prawdopodobieostwo wystąpienia strefy zagrożonej wybuchem,
–

prawdopodobieostwo aktywacji źródeł zapłonu w strefie zagrożonej wybuchem,

–

uszkodzenia ciała na skutek pęknięcia koła wirnikowego i wydostania się poza obudowę,

–

urazy rąk powstałe podczas dotykania elementów ruchomych
wentylatora,

–

powstania pożaru wywołanego przez przeciążony wentylator,

–

zagrożenia uszkodzenia słuchu związane z hałasem emitowanym
przez wentylator podczas jego pracy.
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a) Prawdopodobieostwo wystąpienia strefy zagrożonej wybuchem

3
Średnia
Absencja
3 - 30 tys. zł
1
Mała
Udzielenie pierwszej pomocy
< 3 tys. .zł
Schemat wartościowania poziomów E ekspozycji na zagrożenie w metodzie Risk Score
Poziom E
Charakterystyka
10
Stała
6
Częsta (codzienna)
3
Sporadyczna (raz na tydzieo)
2
Okazyjna (raz w miesiącu)
1
Minimalna (kilka razy w roku)
0,5
Znikoma (raz w roku)
Schemat wartościowania poziomów P prawdopodobieostwa pojawienia się szkód generowanych
przez zagrożenia w metodzie Risk Score
Poziom P
Charakterystyka
Szansa [%]
Prawdopodobieostwo
10
6
3
1
0,5
0,2
0,1

Bardzo prawdopodobne
50
0,5
Całkiem możliwe
10
0,1
Praktycznie możliwe
1
0,01
Mało prawdopodobne, możliwe
10-1
0,001
Tylko sporadycznie możliwe
10-2
0,0001
Możliwe do pomyślenia
10-3
0,00001
Teoretycznie możliwe
10-4
0,000001
Oszacowanie ryzyka na podstawie zależności:

Schemat wartościowania poziomów ryzyka w metodzie Risk Score
Poziom R
R≤1,5
1,5<R≤48
48<R≤270
270<R≤1440
R<400

Kategoria ryzyka
Znikome
Małe
Istotne
Duże
Bardzo duże

Działanie zapobiegawcze
Działania zbędne
Działania profilaktyczne nie są konieczne
Działania profilaktyczne wskazane
Potrzebna natychmiastowa poprawa
Wskazane wstrzymanie pracy
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5∙10-1
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6

a) Prawdopodobieostwo wystąpienia strefy zagrożonej wybuchem

Schemat wartościowania poziomów S stopnia szkód generowanych przez zagrożenia w metodzie
Risk Score
Szacowanie
Poziom S
Straty ludzkie
Straty materialne
straty
Poważna kata100
Wiele ofiar śmiertelnych
> 30 mln zł
strofa
40
Katastrofa
Kilka ofiar śmiertelnych
1- 30 mln zł
15
Bardzo duża
Jedna ofiara śmiertelna
0,3 – 1 mln zł
7
Duża
Ciężkie uszkodzenia ciała
30 - 300 tys. zł

Wartośd oszacowanego ryzyka

R = 80

b) Prawdopodobieostwo aktywacji źródeł zapłonu w strefie zagrożonej wybuchem

15
Bardzo duża
Jedna ofiara śmiertelna
0,3 – 1 mln zł
7
Duża
Ciężkie uszkodzenia ciała
30 - 300 tys. zł
3
Średnia
Absencja
3 - 30 tys. zł
1
Mała
Udzielenie pierwszej pomocy
< 3 tys. .zł
Schemat wartościowania poziomów E ekspozycji na zagrożenie w metodzie Risk Score
Poziom E
Charakterystyka
10
Stała
6
Częsta (codzienna)
3
Sporadyczna (raz na tydzieo)
2
Okazyjna (raz w miesiącu)
1
Minimalna (kilka razy w roku)
0,5
Znikoma (raz w roku)
Schemat wartościowania poziomów P prawdopodobieostwa pojawienia się szkód generowanych
przez zagrożenia w metodzie Risk Score
Poziom P
Charakterystyka
Szansa [%]
Prawdopodobieostwo
10
Bardzo prawdopodobne
50
0,5
5∙10-1
6
Całkiem możliwe
10
0,1
10-1
3
Praktycznie możliwe
1
0,01
10-2
-1
1
Mało prawdopodobne, możliwe
10
0,001
10-3
-2
0,5
Tylko sporadycznie możliwe
10
0,0001
10-4
-3
0,2
Możliwe do pomyślenia
10
0,00001
10-5
0,1

Teoretycznie możliwe
10-4
0,000001
Oszacowanie ryzyka na podstawie zależności:

Schemat wartościowania poziomów ryzyka w metodzie Risk Score
Poziom R

Kategoria ryzyka

Działanie zapobiegawcze

R≤1,5

Akceptowalne

1,5<R≤48
48<R≤270
270<R≤1440

Małe
Istotne
Duże

Działania zbędne
Działania profilaktyczne nie są konieczne
Działania profilaktyczne wskazane
Potrzebna natychmiastowa poprawa

R<400

Bardzo duże

Wskazane wstrzymanie pracy

b) Prawdopodobieostwo aktywacji źródeł zapłonu w strefie zagrożonej wybuchem

Schemat wartościowania poziomów S stopnia szkód generowanych przez zagrożenia w metodzie
Risk Score
Szacowanie
Poziom S
Straty ludzkie
Straty materialne
straty
Poważna kata100
Wiele ofiar śmiertelnych
> 30 mln zł
strofa
40
Katastrofa
Kilka ofiar śmiertelnych
1- 30 mln zł

10-6

Wartośd oszacowanego ryzyka

R = 150
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c)

Uszkodzenia ciała na skutek pęknięcia koła wirnikowego i wydostania
się poza obudowę

100
40
15
7
3

Poważna katastrofa
Katastrofa
Bardzo duża
Duża
Średnia

Wiele ofiar śmiertelnych

> 30 mln zł

Kilka ofiar śmiertelnych
Jedna ofiara śmiertelna
Ciężkie uszkodzenia ciała
Absencja

1- 30 mln zł
0,3 – 1 mln zł
30 - 300 tys. zł
3 - 30 tys. zł

1

Mała
Udzielenie pierwszej pomocy
< 3 tys. .zł
Schemat wartościowania poziomów E ekspozycji na zagrożenie w metodzie Risk Score
Poziom E
Charakterystyka
10
Stała
6
Częsta (codzienna)
3
Sporadyczna (raz na tydzieo)
2
Okazyjna (raz w miesiącu)
1
Minimalna (kilka razy w roku)
0,5
Znikoma (raz w roku)
Schemat wartościowania poziomów P prawdopodobieostwa pojawienia się szkód generowanych
przez zagrożenia w metodzie Risk Score
Poziom P
Charakterystyka
Szansa [%]
Prawdopodobieostwo
10
Bardzo prawdopodobne
50
0,5
5∙10-1
6
3
1
0,5
0,2
0,1

Całkiem możliwe
10
0,1
Praktycznie możliwe
1
0,01
Mało prawdopodobne, możliwe
10-1
0,001
Tylko sporadycznie możliwe
10-2
0,0001
Możliwe do pomyślenia
10-3
0,00001
Teoretycznie możliwe
10-4
0,000001
Oszacowanie ryzyka na podstawie zależności:

Schemat wartościowania poziomów ryzyka w metodzie Risk Score
Poziom R

Kategoria ryzyka

R≤1,5

Akceptowalne

Działania zbędne

1,5<R≤48
48<R≤270
270<R≤1440
R<400

Małe
Istotne
Duże
Bardzo duże

Działania profilaktyczne nie są konieczne
Działania profilaktyczne wskazane
Potrzebna natychmiastowa poprawa
Wskazane wstrzymanie pracy

10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6

Wartośd oszacowanego ryzyka

Działanie zapobiegawcze
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c) Uszkodzenia ciała na skutek pęknięcia koła wirnikowego i wydostania się poza obudowę

Schemat wartościowania poziomów S stopnia szkód generowanych przez zagrożenia w metodzie
Risk Score
Poziom S
Szacowanie straty
Straty ludzkie
Straty materialne

R=7

d) Urazy rąk powstałe podczas dotykania elementów ruchomych wentylatora
Schemat wartościowania poziomów S stopnia szkód generowanych przez zagrożenia w metodzie
Risk Score
Poziom S
Szacowanie straty
Straty ludzkie
Straty materialne

40
15
7
3

Poważna katastrofa
Katastrofa
Bardzo duża
Duża
Średnia

Wiele ofiar śmiertelnych

> 30 mln zł

Kilka ofiar śmiertelnych
Jedna ofiara śmiertelna
Ciężkie uszkodzenia ciała
Absencja

1- 30 mln zł
0,3 – 1 mln zł
30 - 300 tys. zł
3 - 30 tys. zł

1

Mała
Udzielenie pierwszej pomocy
< 3 tys. .zł
Schemat wartościowania poziomów E ekspozycji na zagrożenie w metodzie Risk Score
Poziom E
Charakterystyka
10
Stała
6
Częsta (codzienna)
3
Sporadyczna (raz na tydzieo)
2
Okazyjna (raz w miesiącu)
1
Minimalna (kilka razy w roku)
0,5
Znikoma (raz w roku)
Schemat wartościowania poziomów P prawdopodobieostwa pojawienia się szkód generowanych
przez zagrożenia w metodzie Risk Score
Poziom P
Charakterystyka
Szansa [%]
Prawdopodobieostwo
10
Bardzo prawdopodobne
50
0,5
5∙10-1
6
3
1
0,5
0,2
0,1

Całkiem możliwe
10
0,1
Praktycznie możliwe
1
0,01
Mało prawdopodobne, możliwe
10-1
0,001
Tylko sporadycznie możliwe
10-2
0,0001
Możliwe do pomyślenia
10-3
0,00001
Teoretycznie możliwe
10-4
0,000001
Oszacowanie ryzyka na podstawie zależności:

Schemat wartościowania poziomów ryzyka w metodzie Risk Score
Poziom R

Kategoria ryzyka

R≤1,5

Akceptowalne

Działania zbędne

1,5<R≤48
48<R≤270
270<R≤1440
R<400

Małe
Istotne
Duże
Bardzo duże

Działania profilaktyczne nie są konieczne
Działania profilaktyczne wskazane
Potrzebna natychmiastowa poprawa
Wskazane wstrzymanie pracy

10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6

d) Urazy rąk powstałe podczas dotykania elementów ruchomych wentylatora

100

Wartośd oszacowanego ryzyka

Działanie zapobiegawcze

R = 21
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e)

Powstania pożaru wywołanym przez przeciążony wentylator

Poziom E
10
6
3
2
1
0,5

Charakterystyka
Stała
Częsta (codzienna)
Sporadyczna (raz na tydzieo)
Okazyjna (raz w miesiącu)
Minimalna (kilka razy w roku)
Znikoma (raz w roku)

Schemat wartościowania poziomów P prawdopodobieostwa pojawienia się szkód generowanych
przez zagrożenia w metodzie Risk Score
Poziom P
Charakterystyka
Szansa [%]
Prawdopodobieostwo
10
Bardzo prawdopodobne
50
0,5
5∙10-1
6
Całkiem możliwe
10
0,1
10-1
3
Praktycznie możliwe
1
0,01
10-2
1
0,5
0,2
0,1

Mało prawdopodobne, możliwe
10-1
0,001
Tylko sporadycznie możliwe
10-2
0,0001
Możliwe do pomyślenia
10-3
0,00001
Teoretycznie możliwe
10-4
0,000001
Oszacowanie ryzyka na podstawie zależności:

Schemat wartościowania poziomów ryzyka w metodzie Risk Score
Poziom R

Kategoria ryzyka

R≤1,5

Akceptowalne

Działania zbędne

1,5<R≤48
48<R≤270
270<R≤1440
R<400

Małe
Istotne
Duże
Bardzo duże

Działania profilaktyczne nie są konieczne
Działania profilaktyczne wskazane
Potrzebna natychmiastowa poprawa
Wskazane wstrzymanie pracy

10-3
10-4
10-5
10-6

Wartośd oszacowanego ryzyka

Działanie zapobiegawcze
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e) Powstania pożaru wywołanym przez przeciążony wentylator

Schemat wartościowania poziomów S stopnia szkód generowanych przez zagrożenia w metodzie
Risk Score
Poziom S
Szacowanie straty
Straty ludzkie
Straty materialne
Poważna kata100
Wiele ofiar śmiertelnych
> 30 mln zł
strofa
40
Katastrofa
Kilka ofiar śmiertelnych
1- 30 mln zł
15
Bardzo duża
Jedna ofiara śmiertelna
0,3 – 1 mln zł
7
Duża
Ciężkie uszkodzenia ciała
30 - 300 tys. zł
3
Średnia
Absencja
3 - 30 tys. zł
1
Mała
Udzielenie pierwszej pomocy
< 3 tys. .zł
Schemat wartościowania poziomów E ekspozycji na zagrożenie w metodzie Risk Score

R = 3,5

f)

Zagrożenia uszkodzenia słuchu związane z hałasem emitowanym przez
wentylator podczas jego pracy

100
40
15
7
3

Poważna katastrofa
Katastrofa
Bardzo duża
Duża
Średnia

Wiele ofiar śmiertelnych

> 30 mln zł

Kilka ofiar śmiertelnych
Jedna ofiara śmiertelna
Ciężkie uszkodzenia ciała
Absencja

1- 30 mln zł
0,3 – 1 mln zł
30 - 300 tys. zł
3 - 30 tys. zł

1

Mała
Udzielenie pierwszej pomocy
< 3 tys. .zł
Schemat wartościowania poziomów E ekspozycji na zagrożenie w metodzie Risk Score
Poziom E
Charakterystyka
10
Stała
6
Częsta (codzienna)
3
Sporadyczna (raz na tydzieo)
2
Okazyjna (raz w miesiącu)
1
Minimalna (kilka razy w roku)
0,5
Znikoma (raz w roku)
Schemat wartościowania poziomów P prawdopodobieostwa pojawienia się szkód generowanych
przez zagrożenia w metodzie Risk Score
Poziom P
Charakterystyka
Szansa [%]
Prawdopodobieostwo
10
Bardzo prawdopodobne
50
0,5
5∙10-1
6
3
1
0,5
0,2
0,1

Całkiem możliwe
10
0,1
Praktycznie możliwe
1
0,01
Mało prawdopodobne, możliwe
10-1
0,001
Tylko sporadycznie możliwe
10-2
0,0001
Możliwe do pomyślenia
10-3
0,00001
Teoretycznie możliwe
10-4
0,000001
Oszacowanie ryzyka na podstawie zależności:

Schemat wartościowania poziomów ryzyka w metodzie Risk Score
Poziom R

Kategoria ryzyka

R≤1,5

Akceptowalne

Działania zbędne

1,5<R≤48
48<R≤270
270<R≤1440
R<400

Małe
Istotne
Duże
Bardzo duże

Działania profilaktyczne nie są konieczne
Działania profilaktyczne wskazane
Potrzebna natychmiastowa poprawa
Wskazane wstrzymanie pracy

10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6

f) Zagrożenia uszkodzenia słuchu związane z hałasem emitowanym przez wentylator podczas jego pracy

Schemat wartościowania poziomów S stopnia szkód generowanych przez zagrożenia w metodzie
Risk Score
Poziom S
Szacowanie straty
Straty ludzkie
Straty materialne

Wartośd oszacowanego ryzyka

Działanie zapobiegawcze

R = 42
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8. USTERKI ORAZ SPOSOBY NAPRAWY
Przegląd typowych usterek i możliwe przyczyny.
8.1. Wentylator przy planowanej liczbie obrotów wirnika ma charakterystykę przepływową odbiegającą od charakterystyki
katalogowej.
Możliwe przyczyny:
– rozpatruje się niewłaściwy wentylator,
– dysponuje się niewłaściwą charakterystyką,
– zamontowano niewłaściwe koło wirnikowe,
– wirnik obraca się w niewłaściwym kierunku,
– występuje zbyt duża szczelina między lejem wlotowym a kołem wirnikowym,
– inne.
8.2. Wentylator przy stałej liczbie obrotów i charakterystyce zgodnej (w granicach tolerancji) z katalogową pracuje w punkcie
pracy innym od założonego.
Możliwe przyczyny:
- sied jest źle obliczona,
- w czasie montażu wbrew założeniom projektowym zmieniono
średnicę przewodów, liczbę oporów miejscowych,
- sied nie jest szczelna,
- sied jest zanieczyszczona.
8.3. Wentylator silnie drga.
Możliwe przyczyny:
- utrata wywagi koła wirnikowego,
- zaczepienie się obcego przedmiotu na łopatce koła wirnikowego,
- nierównomierne przyklejenie się lub zaschnięcie osadu na łopatkach,
- nierównomierna erozja lub korozja łopatek,
- niestaranny montaż piasty na wale, utrata pasowania piasty
z czopem wału napędowego,
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- wada układu łożyskowego silnika lub łożyskowania,
- niedokręcone śruby silnika, łożyskowania lub śruby fundamentowe,
- rezonans,
- praca na niestatecznej części charakterystyki przepływowej,
- inne.
8.4. Wentylator i sied pracują hałaśliwie.
Możliwe przyczyny:
-za duża szybkośd obrotowa wirnika w stosunku do dopuszczalnej w danych warunkach hałaśliwości,
- wentylator pracuje z niską sprawnością,
- brak kompensatorów między lejem wlotowym a rurociągiem,
- rezonans podstawy wentylatora,
- brak izolacji akustycznej.
8.5. Podczas pracy nadmiernie nagrzewa się silnik elektryczny.
Możliwe przyczyny:
- niedostateczne chłodzenie silnika (nagromadzenie się pyłów
w silniku, temperatura otoczenia wyższa niż 40°C),
- brak prądu w jednej fazie (zły styk przewodów w skrzynce
zaciskowej, w skrzynce rozdzielczej, wyłączniku lub przepalenie bezpiecznika),
- spadek napięcia sieci (spowodowany przez dostawcę energii
lub przez zbyt mały przekrój przewodów zasilających silnik), źle
dobrany silnik (rzeczywisty punkt pracy wentylatora jest inny
od założonego, zmiana gęstości czynnika).
W przypadku reklamacji wentylator należy oczyścid oraz wypełnid i odesład formularz zgłoszenia reklamacji, stanowiący załącznik ogólnej DTR.
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9. INSTRUKCJA OBSŁUGI I BHP
9.1. Instrukcja obsługi wentylatora.
Okresowo należy sprawdzid:
a. prawidłową pracę wentylatora i aparatury kontrolno-pomiarowej,
b. stan uszczelnieo na dzieleniach segmentów obudowy i wylotu
kolanowego (jeśli występują),
c. stan uszczelnieo na przejściu wału silnika z obudowy wentylatora
oraz szczelnośd elementów wentylatora,
d. dokręcenie części złącznych.
W przypadku zakłóceo eksploatacyjnych wentylator należy niezwłocznie
zatrzymad, ustalid przyczynę zakłóceo i ją usunąd.
9.2. Instrukcja BHP.
Należy przestrzegad przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy (BHP) w
zakresie transportu, narzędzi, montażu, napraw, obsługi itd.
–

Naprawy i remonty wentylatora należy przeprowadzad przy odłączonym napięciu sieci elektrycznej.

–

Należy zwrócid uwagę na właściwe zamontowanie osłon.

–

Należy sprawdzid stan techniczny wentylatora, silnika elektrycznego, innych urządzeo elektrycznych, instalacji elektrycznej,
uziemienia lub zerowania, zgodnie z przepisami dla urządzeo
elektrycznych.

–

Należy sprawdzid stan techniczny pomostów obsługowych, narzędzi i innych urządzeo pomocniczych.
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10. UWAGI KOOCOWE
W czasie użytkowania mogą zaistnied szczególne warunki dotyczące
bezpieczeostwa pracy, transportu, montażu, obsługi, konserwacji itp.,
wykraczające poza zakres opracowanej dokumentacji.
W tych przypadkach należy kierowad się rozsądnym, fachowym i dokładnie przemyślanym sposobem postępowania, aby przez lekkomyślnośd nie spowodowad uszkodzenia czy zniszczenia wentylatora oraz doprowadzid do sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Pracownik obsługujący urządzenie powinien byd poinformowany, jak zachowad się w razie
zauważenia typowych uszkodzeo lub nieprawidłowości w pracy.
Do samodzielnej obsługi wentylatora może byd dopuszczony pracownik
dopiero po wykazaniu pełnej znajomości przepisów obsługi i bezpieczeostwa pracy.
Należy stale podnosid wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz poziom kultury technicznej obsługi i dozoru.
Uzupełnieniem instrukcji obsługi jest katalog wentylatorów promieniowych.
Wentylator wykonany na warunki uzgodnione z zamawiającym, eksploatowany zgodnie z przedmiotową instrukcją w świetle normy PN-N18002:2011P, jest maszyną bezpieczną.
Uwagi dodatkowe dotyczące przechowywania wentylatora przed zamontowaniem go w miejscu docelowym.
–

Urządzenie należy przechowywad w miejscu nie narażonym
na działanie czynników atmosferycznych, w którym nie istnieje ryzyko uderzenia lub jakichkolwiek innych uszkodzeo mechanicznych.

–

Powierzchnia podłogi powinna byd sucha, gładka i płaska. Nie należy umieszczad ciężkich lub ostrych przedmiotów na zapakowanych produktach.

–

Przy przechowywaniu urządzenia trwającym dłużej niż miesiąc
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należy wykonywad rejestrowany obrót wałem co najmniej raz w
miesiącu.
– Rejestracji należy dokonywad w poniższej tabeli jednocześnie
wysyłając informacje wraz z podpisem osoby wykonywającej
czynnośd na adres serwis@owent.pl

11. EWIDENCJA PRZEGLĄDÓW, NAPRAW
I REMONTÓW
Przeglądy, naprawy oraz remonty należy przeprowadzad zgodnie z DTR
ogólną wentylatora.
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