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ANOTACE BAKALÁ SKÉ PRÁCE

ŠPALEK, P. Standardizace postupu posouzení a vydání ES prohlášení o shod  pro

automatické napojení inertního plynu do ocelových pánv: bakalá ská práceí. Ostrava VŠB

– Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2010, 43

s. Vedoucí práce: Skalík, P.

Bakalá ská práce se zabývá vydáním ES prohlášení o shod . Posuzovaným za ízením je

automatické napojení inertního plynu do ocelových pánví. V úvodu popisuje technické

specifikace všech výrobk  a podmínky jejich uvád ní na trh. Za ízení jsou za azena do

stanovených oblastí dle zákona . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Na

vybranou stanici je dále aplikován jeden z možných modul  a je provedeno posouzení

z hlediska strojního za ízení. Jeho sou ástí je také analýza rizik. Na záv r je vytvo en návrh

ES prohlášení o shod . Vytvo ený postup bude použit k vytvo ení normativu pro standardní

posuzování výrobk  z oblasti automatické napojení inertního plynu do ocelových pánví.

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS

ŠPALEK, P. The Standardization Procedure Assessment and Publication the CE

Declaration of Conformity for the Automatic Inert Gas Coupling to the Steel Ladle:

Bachelor Thesis.  Ostrava  VŠB  –  Technical  University  of  Ostrava,  Faculty  of  Mechanical

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2010, 43 p. Thesis head: Skalík, P.

Bachelor  thesis  is  dealing  with  the  EC declaration  of  conformity.  Assessing  equipment  is

Automatic Inert Gas Coupling to the Steel Ladle. The introduction describes a technical

specification of all products and conditions of its placing on the market. Equipments are

classified according to the Law No 22/1997 Coll. One of feasible procedure is apply to

selected station and declaration of the conformity on machinery is done. A risk assessment

belongs. Concept of the EC declaration of conformity is achieved in a conclusion.

Generated process will be use to create a standard procedure of declaration of conformity

for Automatic Inert Gas Coupling to the Steel Ladle.
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1 Úvod

Cílem této práce je vypracování postupu posouzení o shod  pro automatické napojení

inertního plynu do ocelových pánví dodávané firmou PAUL WURTH, a.s. Výrobci a

dovozci mohou na trh dodávat pouze bezpe né výrobky. Písemným prohlášením o shod

výrobku s na ízením vlády (sm rnicemi Evropského Spole enství) výrobce/dovozce

dokládá, že za ízení je bezpe né. ES prohlášení o shod  p edchází posouzení, zda je

výrobek v souladu s danými ustanoveními. Tento proces musí být uplatn n na všechny

potenciáln  nebezpe né výrobky. Ty jsou stanoveny ve v tšin  p ípad  zákonem . 22/1997

Sb. o technických požadavcích na výrobky. Sou ástí posouzení je také analýza rizika.

Úkolem práce je na p íkladném vypracování vytvo it a standardizovat postupy procesu

posuzování shody tak, aby dle nich bylo možno vytvo it podnikové normativy. Ty budou

sloužit jako vnit ní instrukce a budou používány pro posuzování shody také ostatních

za ízení. Pokud je to možné, je pot eba zachovat a použít díl í postupy, které jsou již ve

firm  zavedené.
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2 Technická specifikace za ízení

V provozu kyslíkové ocelárny je tekutá ocel dopravována od konvertoru k oto nému

stojanu kontinuálního lití v ocelových pánvích za pomocí pánvových voz  a mostních

je áb . B hem tohoto procesu je ocel na jednotlivých stanovištích upravována nap .

dodáním p ísad. Tento proces vyžaduje promíchávání lázn  a její homogenizaci

v maximální možné mí e. K tomuto ú elu se používá probublávání inertního plynu (argonu,

ípadn  dusíku), jenž se v dnešní dob  vpouští dnem ocelové pánve p es porézní tvárnice.

Výhodou této technologie je:

zmenšení mrtvé zóny (prostor v ocelové lázni, kde je malá, nebo žádná cirkulace)

rovnom rné rozptýlení procesu míchání

silná výst edná cirkulace

výborný kontakt struska-ocel a z toho plynoucí dobré odstran ní síry a fosforu

zachytávání (extrahování) dusíku a vodíku

istší ocel

menší po izovací a provozní náklady oproti injektáži plynu tryskou

Pro tento proces je pot eba zajistit p ívod technologického plynu do porézních tvárnic na

dn  pánve. Toto lze provést manuálním zapojením, jež má však své nevýhody, jako je

nap íklad pot eba vy len ní pracovní síly, a zejména vysoké nebezpe í t žkých úraz  i

s následkem smrti, protože tato innost je vykonávána pracovníky v t sné blízkosti pánví

s tekutou ocelí. Spojky firmy PAUL WURTH, a.s. umož ují rychlé, bezpe né a

automatické zapojení až t í nezávislých proud  a to bez pot eby lidské síly.

Rozeznáváme tyto druhy spojení:

1. pánev – za ízení, které pánev p ijímá (pánvový v z, stojan, vakuovací nádoba …)

2. z - p ívod plynu ze sít
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2.1 Spojení pánve – za ízení, jenž pánev p ijímá

Systém sestává ze spodní ásti (samec s vn jším t snícím kuželem) a horní ásti (samice

s vnit ním t snícím kuželem). Spodní ást je upevn na na za ízení, které p ijímá pánev,

emž ve v tšin  p ípad  se jedná o pánvový v z, kdežto horní ást je upevn na na pánvi

(viz. Obrázek . 1). Ke spojení obou ástí zde dochází bez pomoci jakéhokoliv pohonu.

Obrázek 1 – Horní a spodní ást spojky

2.1.1 Spodní ást

Spodní ást spojky se skládá z t chto hlavních ástí (viz. Obrázek . 2):

vn jší kužel uvnit  opat ený uzavíracím ventilem pr toku plynu

kluzná ást nesoucí vn jší kužel

nosné t leso

oto ná h ídel

ochranný kryt
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Obrázek 2  –  Spodní ást spojky

2.1.2 Horní ást

Horní ást spojky se skládá z t chto hlavních ástí (viz. Obrázek 3):

píst s vnit ním kuželem opat ený t sn ním zajiš ující t sné spojení

leso

ochranný kryt

Obrázek 3 – Horní ást spojky

2.1.3 Popis funkce

Pánev vybavená horní ástí spojky je umíst na nad za ízení, jenž p ijímá pánev pomocí

mostového je ábu. Pro hrubé navád ní pánve musí být na dosedací nosníky vozu

instalovány postranní navád cí bloky. P esto b hem klesání pánve, nejsou st edy obou ástí

spojek zcela v linii. P i pokládání dojde ke kontaktu vnit ního kužele s vn jším a tím na n j

vytvo í horizontální sílu, která vede k podélnému posunutí vn jšího kužele s kluznou ásti

Vn jší kužel (samec)

Kluzná ást

Oto ná h ídel

Nosné t leso

Ochranný kryt

Píst s vnit ním kuželem

(samice)

leso

Ochranný kryt
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po nosném t lese spodní ásti spojky, a/nebo její rotaci kolem oto né h ídele. Nakonec je

dosaženo optimálního vyst ed ní obou kužel . Zárove  je píst horní ásti vtla en do jejího

lesa proti pružin . Ta vytvá í pot ebnou p ítla nou sílu pro t sné spojení kužel  a také

vrací píst do vysunuté pozice po rozpojení obou ásti spojky. Rovn ž spodní ást spojky je

po rozpojení vrácena do své klidové polohy pomocí pružin. Toto za ízení nevyžaduje

žádnou pohonnou jednotku. K vyst ed ní, t snému spojení a spušt ní pr toku dojde

automaticky po dosednutí pánve na nosníky (viz. Obrázek . 4).

Obrázek 4 – Horní a spodní ást spojky b hem spojení

2.1.4 Technická data

Systém : JEDNO, DVOU nebo T ÍPROUDÝ

Typ technologického plynu: Argon nebo dusík

Maximální pracovní tlak: 20 bar

2.2 Spojení v z - p ívod plynu ze sít

Toto spojovací za ízení je koncipováno pro dosažení automatického zapojení p ívodu plynu

ze sít  k vozu. Na voze je plyn veden potrubními rozvody a dále p es spodní-horní ást

spojky k porézním tvárnicím ve dn  pánve (viz. kapitola 2.1). Systém sestává ze stanice

(samec s vn jším t snícím kuželem) a bloku protikusu (samice s vnit ním t snícím

kuželem). Stanice je pevn  p ipevn na k podlaze kotevními šrouby a blok protikusu je

upevn n na boku pánvového vozu (viz. Obrázek . 5).
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Obrázek 5 – Blok protikusu na voze a stanice b hem spojení

2.2.1 Stanice

Stanice se skládá z t chto hlavních ástí (viz. obrázek . 6):

rám s vodícími kolejnicemi

podélný zapojovací vozík

ný vozík s navád cím ramenem

odnímatelná hlavice s vn jším kuželem zav šená na p ném vozíku

elektro-pneumatická sk
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Obrázek 6 – Stanice

2.2.2 Blok protikusu

Blok protikusu se skládá z t chto hlavních ástí (viz. Obrázek 7):

blok s vertikálním vedením s vnit ním kuželem

konzola s vodícími kolejnicemi

navád ní ve tvaru “Y“

Obrázek 7 – Blok protikusu

Podélný vozík

Elektro-pneumatická
Hlavice

Rám
Podélný vozík

“Y“ navád ní

Blok s vnit ním

kuželem

Konzola
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2.2.3 Popis funkce

Podélný zapojovací vozík je pohán n pneumatickým válcem.  Na jeho p ední ásti je

v kolejnicovém vedení usazen p ný vozík s navád cím ramenem. K vozíku je na epech

ipevn na odnímatelná hlavice, která je uchycena pomocí speciálního uzamykatelného

mechanismu. Blok vnit ního kužele na voze je uložen ve

vertikálním kolejnicovém pojezdu konzoly a je usazen na

pružinách. B hem vysouvání zapojovacího vozíku dojde

nejprve ke kontaktu navád cího ramene s “Y“ navád ním. Tím

se vytvo í horizontální síla, která vede k podélnému posunutí

ného vozíku a k horizontálnímu vyst ed ní spojky.

Vertikální vyst ed ní je následn  provedeno samotným

kuželem. Poté, co dojde k t snému spojení a je zahájeno

proud ní, je odnímatelná hlavice pomocí speciálního

uzamykatelného mechanismu uvoln na z p ného vozíku a je

uzam ena k vozu pomocí dvou malých pneumatických válc

(viz. Obrázek . 8). Poté se podélný zapojovací vozík bez

hlavice zasune zp t do své parkovací polohy ve stanici.

Pánvový v z s uchycenou hlavicí, jež je napojena pomocí

hadic k síti, se m že p esunout do své pracovní pozice

(zpravidla pod konvertor).

2.2.4 Technická data

Systém : JEDNO, DVOU nebo T ÍPROUDÝ

Typ technologického plynu: Argon nebo dusík

Maximální pracovní tlak: 20 bar

Typ plynu pro pohon: Argon, dusík nebo vzduch

Tlak plynu pro pohon: 8 ÷ 12 bar

Ovládací nap tí: 24 V stejnosm rný

Nap tí silové výzbroje: 230 V nebo 400 V

(sv tlo, topné t leso, …)

Obrázek 8

Hlavice na stanici / na voze
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3 Stanovení požadavku na ES prohlášení o shod

V souladu s právními sm rnicemi Evropských spole enství smí výrobce, dovozce nebo

distributor uvést na trh pouze bezpe né výrobky. Za bezpe ný se považuje jen ten výrobek,

který p i správném nebo p edvídatelném používání nep edstavuje žádné, nebo jen

minimální nebezpe í. Výrobky, které t mto požadavk m nedostojí, jsou ozna eny za

nebezpe né.

Jednou ze ty  základních svobod Evropských spole enství je volný pohyb zboží. Tento je

možný, pokud všechny lenské státy uplat ují podobné metody dohledu nad jejich

bezpe ností.

V toto sm ru se evropský trh d lí na dv  oblasti:

Neharmonizovaná sféra – výrobek musí spl ovat požadavky národního p edpisu té

lenské zem , kde byl vyroben nebo poprvé uveden na trh. V eském právu zastoupen

zákonem . 102/2001 Sb.

Harmonizovaná sféra – výrobek musí spl ovat požadavky stanovené v p íslušném

evropském právním p edpisu (sm rnici). V eském právu zastoupena zákonem .

22/1997 Sb.

Postup uvád ní výrobku na trh Evropské unie jsem popsal na obrázku .9.
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Obrázek 9 – Postup uvád ní výrobk  na trh EU
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3.1 Zákon . 102/2001 Sb. o obecné bezpe nosti výrobk

Bezpe nost výrobk  je upravena zákonem . 102/2001 Sb., o obecné bezpe nosti výrobk .

Tímto byla do eského národního práva implementována sm rnice Rady 2001/95/ES o

všeobecné bezpe nosti výrobk . Tento zákon se vztahuje na výrobky, které nejsou

specifikovány, a to nap íklad zákonem . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na

výrobky.

Platí zde princip vzájemného uznávání národních technických požadavk , které jsou na

výrobky kladeny. Výrobek spl ující p edpisy jednoho lenského státu je, dle této zásady,

považován za bezpe ný pro prodej v celé Evropské unii

3.2 Zákon . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Pro adu výrobk , p edevším zboží považované za potenciáln  vysoce rizikové, p ijala

Evropská unie harmoniza ní opat ení, aby p ísné národní požadavky nebránily obchodu

s nimi. Ú elem zákona . 22/1997 Sb. je dosáhnout shody s technickými p edpisy ES,

evropskou normalizací a postupy posuzování shody. Tím došlo k p ijetí dvou p ístup

evropského modelu:

nový p ístup k technické harmonizaci a normalizaci – pro výrobky jsou p ijímány

sm rnice ES nového p ístupu, obsahující základní bezpe nostní parametry, jejichž

dodržení odstra uje p ekážky volného pohybu zboží. K nim jsou vypracovány

podrobné technické požadavky (evropské normy) orgány technické normalizace.

Výrobce musí prokázat shodu svého výrobku s požadavky sm rnic ES. Nemusí se však

ídit evropskými normami. Tyto normy jsou nezávazné (dobrovolné). K ozna ení

shody se základními požadavky sm rnice se na výrobky umis uje ozna ení CE.

globální p istup k posuzování shody – dopl uje nový p ístup opat eními pro

posuzování shody tak, aby je bylo možné vzájemn  uznávat. Zavedl základní principy

posuzování shody pomocí modulární koncepce, která obsahuje osm modul . Ta stanoví

obecné zásady a podrobné postupy pro posuzování shody, které mají být použity pro

sm rnice nového p ístupu. Globální p ístup podporuje vzájemné uznávání certifikací a

zkoušek a jejich d ryhodnost akreditací zkušebních a certifika ních organizací a

certifikací systém  jakosti.
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3.3 Posouzení za ízení s ohledem na ES prohlášení o shod

edm tem této práce je postup posouzení a následné vydání ES prohlášení o shod .

Nejprve zde p ezkoumám, zda a která z výše uvedených za ízení jsou stanovena pro

automatické napojení inertního plynu do ocelových pánví a to v zákon . 22/1997 Sb.

(stanovený výrobek). Proto jsem posoudil, která na ízení vlády (sm rnice ES) se na d íve

uvedené výrobky vztahují. Jestliže je výrobek stanoveným výrobkem dle n kolika na ízení

vlády, musí spl ovat požadavky každého jednotlivého na ízení vlády. V p ípad , že

výrobek není stanoven v zákon . 22/1997 Sb., pak se posuzuje dle zákona . 102/2001 Sb.

o obecné bezpe nosti výrobku, nebo jiného zákona, jestliže spadá do jeho p sobnosti.

Vzhledem k povaze a ú elu výrobk , jenž jsou p edm tem této práce, ur il jsem níže

uvedené oblasti do nichž mohou náležet:

Strojní za ízení

Hluk

Elektrická za ízení

Elektromagnetická kompatibilita

Tlakové za ízení

Vybrané za ízení

Dále jsem provedl analýzu, která ur ila, jestli výrobek spadá do ur ité oblasti.

3.3.1 Bezpe nost strojního za ízení

Na ízení vlády . 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní za ízení (Sm rnice

Rady 2006/42/ES). Toto na ízení upravuje technické p edpisy týkající se:

strojní za ízení,

vym nitelná p ídavná za ízení,

bezpe nostní sou ásti,

íslušenství pro zdvihání,

et zy, lana a popruhy,

odnímatelná mechanická p evodová za ízení,

neúplná strojní za ízení.
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Spodní ást:

Není vybavena pohán cím systémem a ani s ním nebude spojena, proto neodpovídá definici

strojního za ízení. Je však ur ena k montáži na pánvový v z, oto ný stojan kontilití i jiné

strojní za ízení. Z tohoto d vodu jsem ji za adil do kategorie neúplného strojního za ízení.

Horní ást:

Stejn  jako spodní ást není a nebude vybavena pohán cím systémem. Je ur ena k montáži

na ocelovou pánev, jež svým charakterem také nespl uje požadavky na strojní za ízení.

Proto nem že být chápána ani jako neúplné strojní za ízení, a tudíž jsem ji neur il

stanoveným výrobkem strojního za ízení.

Stanice:

Je pohán na pneumatickým pohonem, proto jsem ji zahrnul do skupiny strojního za ízení,

protože spl uje jeho podmínky.

Blok protikusu:

Stejn  tak jako spodní ást není vybavena pohán cím systémem, ale bude zabudována na

pánvový v z. Spl uje specifikace neúplného strojního za ízení a proto jsem ji tam za adil.

3.3.2 Bezpe nost z hlediska emisí hluku

Na ízení vlády . 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska

emisí hluku (Sm rnice Rady 86/594/EHS, 2000/14/ES, 2005/88/ES).

Všechna zde posuzovaná za ízení jsou ur ena k provozu v hale ocelárny. Nejsou ur ena

k použití ve venkovním prostoru, tudíž nespadají pod toto na ízení vlády. Zde je však nutné

upozornit, že p estože se za ízení nemusí posuzovat dle tohoto na ízení vlády, m lo by

spl ovat jiné požadavky na bezpe nost a ochranu zdraví, nap . hygienické normy.

3.3.3 Bezpe nost elektrického za ízení

Na ízení vlády . 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická za ízení

nízkého nap tí (Sm rnice Rady 2006/95/ES). Za elektrické za ízení nízkého nap tí se
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považuje: „jakékoliv za ízení ur ené pro použití v rozsahu jmenovitých nap tí od 50 V do

1000 V pro st ídavý proud a jmenovitých nap tí od 75 V do 1500 V pro stejnosm rný

proud“ [9].

Jediné zde posuzované za ízení, které obsahuje elektrické komponenty je stanice.

Maximální používané nap tí je 400 V pro st ídavý proud.  Stanici jsem tedy p adil do

kategorie nízkého nap tí.

3.3.4 Elektromagnetická kompatibilita

Na ízení vlády . 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z

hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (Sm rnice Rady . 2004/108/ES).

Za ízením se rozumí p ístroj nebo pevná instalace, jež mohou být zdrojem

elektromagnetického rušení, nebo na jejichž fungování m že mít elektromagnetické rušení

vliv.

Posuzovaná stanice je osazena induk ními sníma i, relátkovou logikou a jinými

elektrickými komponenty, na jejichž správnou funkci m že mít elektromagnetické rušení

vliv. Proto je nutné ji posoudit z hlediska elektromagnetické kompatibility.

3.3.5 Bezpe nost tlakového za ízení

Na ízení vlády . 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková za ízení

(Sm rnice Rady . 97/23/ES). Tímto na ízením se stanoví technické požadavky na tlaková

za ízení a sestavy s nejvyšším pracovním p etlakem vyšším než 0,5 bar. Všechna zde

posuzovaná za ízení považuji za potrubí. Dle definice v tomto na ízení vlády se potrubím

považují: „potrubní ásti ur ené k p eprav  tekutin, pokud jsou navzájem spojeny tak, že

tvo í jeden tlakový systém“ [10]. Používaná média (argon, dusík) nejsou, dle zákona .

157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických p ípravcích, zahrnuta do nebezpe ných

tekutin. Tím jsem zde používané tekutiny pro ú ely tohoto na ízení za adili do skupiny 2.

Z toho plyne, že posuzované výrobky musí spl ovat základní požadavky dle tohoto

na ízení, je-li jmenovitá sv tlost v tší než 32 a sou in nejvyššího pracovního tlaku a
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jmenovité sv tlosti v tší než 1 000 bar. Tuto podmínku nespl uje žádný z posuzovaných

výrobk , proto je nepovažuji za stanovené výrobky tlakového za ízení.

Stanice je však vybavena p ímo arými pneumatickými pohony (pneumatickými válci). Na

tyto komponenty nepohlížím jako na potrubí, ale jako na tlakovou výstroj. Tlaková výstroj

je za ízení, které má provozní funkci a jehož t leso je zatíženo tlakem. Musí spl ovat

požadavky na bezpe nost tlakového za ízení a za adil jsme ji do stanovených výrobk .

3.3.6 Bezpe nost vybraného za ízení

Na ízení vlády . 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.

Žádný z posuzovaných výrobk  není uveden v p ílohách . 1 a 2 tohoto na ízení. Tudíž

jsem je neur il jako stanovené výrobky dle tohoto ustanovení.

3.4 Rozd lení posouzených za ízení

Postupem uvedeným v p edchozích kapitolách jsem zjistil, že ne všechny posuzované

výrobky jsou stanoveny zákonem . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Ve

smyslu p edcházející analýzy, musím provést následující posouzení výrobk :

Spodní ást:

dle na ízení vlády . 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní za ízení jako

neúplné strojní za ízení

Horní ást:

není stanoveným výrobkem žádného na ízení vlády dle zákona . 22/1997 Sb., proto se

musí posuzovat dle zákona . 102/2001 Sb. o obecné bezpe nosti výrobku, nebo jiného

zákona, pod jehož p sobnosti spadá. Toto však není p edm tem této práce, proto se jím

nebudu dále zabývat.

Stanice:

dle na ízení vlády . 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní za ízení jako

strojní za ízení
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dle na ízení vlády . 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická

za ízení nízkého nap tí

dle na ízení vlády . 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky

z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

dle na ízení vlády . 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková

za ízení jako sestavu

Blok protikusu:

Dle Na ízení vlády . 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní za ízení jako

neúplné strojní za ízení
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4 Stanovení postupu zpracování ES prohlášení o shod

Zpracování všech ES prohlášení o shod  by bylo obsahov  náro né. V této práci proto

nepopisuji postupy pro každé za ízení a jim p íslušná všechna na ízení. Jako typickou jsem

vybral k posouzení stanicí dle na ízení vlády . 176/2008 Sb. o technických požadavcích na

strojní za ízení. Níže stanovený postup m že dále sloužit jako vzorový a m že být

realizován také na ostatních za ízeních PAUL WURTH, a.s., jež jsou p edm tem této práce.

Stejn  tak m že být modifikován do jiných oblastí výrobk  tak, aby byly spln ny všechny

požadavky na ízení vlády. Stanovené strojní za ízení musí spl ovat základní požadavky na

ochranu zdraví a bezpe nosti.

Tyto požadavky jsou uvedeny v p íloze .1 k tomuto na ízení vlády a vztahují se zejména k:

bezpe nosti a spolehlivosti ovládacích systém

ochran  p ed mechanickým poškozením

požadovaným vlastnostem ochranných kryt  a za ízení

rizik m souvisejícím s jiným nebezpe ím

údržb

informacím a zna ení

4.1 Ur ení a aplikace modulu posouzení

Posuzování shody je založeno na osmi modulech, které p edepisují postupy pro posuzování

shody. Na ízení vlády . 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní za ízení

umož uje použití t í modul  posouzení:

modul A - interní ízení výroby

modul B - p ezkoušení typ

modul H - komplexní zabezpe ení kvality

Postup pro posouzení shody strojního za ízení jsem zpracoval na obrázku . 10.
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Obrázek 10 – Postup posouzení strojního za ízení
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Tento postup jsem aplikoval na požadavek posouzení stanice. Prvním rozhodováním jsem

zjistil, že posuzovaný výrobek není uveden v p íloze . 4 k tomuto na ízení vlády. Z toho

vodu jsem použil postup posouzení podle p ílohy . 8. Ta popisuje posouzení shody

interním ízením výroby, což je modul A. Ten ukládá následující povinnosti pro zajišt ní

shody výrobku s požadavky sm rnice:

vypracovat technickou dokumentaci uvedenou v ásti A p ílohy . 7 na ízení vlády

zajistit taková opat ení, aby výrobní proces byl ve shod  s touto dokumentací a

požadavky tohoto za ízení

vypracovanou dokumentaci uchovávat po dobu nejmén  10 let po ukon ení výroby

4.2 Technická dokumentace

Technická dokumentace „musí zahrnovat návrh, výrobu a funkci strojního za ízení

v rozsahu nezbytném pro posouzení“ [12]. Musí být vypracována v jednom nebo více

edních jazycích lenských stát  Evropské unie krom  návodu k použití, pro který platí

jiné podmínky Aby byla zajišt na shoda technické dokumentace s výše uvedenými

požadavky, navrhuji aby obsahovala tyto dokumenty a jejich len ní:

1) Konstruk ní dokumentace

a) Technická specifikace

b) Výkresová dokumentace

2) Výrobní dokumentace

a) Technická specifikace pro výrobu

b) Rozm rové protokoly

c) Materiálové certifikáty

d) Protokoly o provedených zkouškách

e) Kopie prohlášení o shod  výrobk  zabudovaných do tohoto za ízení

3) Pr vodní dokumentace

a) Návod pro montáž

b) Návod pro provoz a údržbu

c) Kopie ES prohlášení o shod  posuzovaného za ízení
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4.3 Napln ní stanoveného modulu a jeho požadavk

V této kapitole jsem zpracoval p íklady n kterých dokument  technické dokumentace nebo

jejich ástí. Poukazuji na d ležitá místa a uvádím nejd ležit jší nezbytnosti, které by m ly

obsahovat tak, aby výrobek spl oval základní požadavky na ochranu zdraví a bezpe nost

strojního za ízení.

1) Konstruk ní dokumentace

Musí obsahovat dokumentaci nezbytnou pro posouzení za ízení ve fázi návrhu. Její sou ástí

je technická specifikace a výkresová dokumentace.

Technická specifikace – vymezuje ur ení a použití strojního za ízení. M la by obsahovat

minimáln  tyto ásti:

zp sob a místo použití

celkový popis

popis hlavních ástí

technická data

popis funkce za ízení

Chybné nebo neúplné uvedení údaj  m že mít za následek nesprávné posouzení výrobku

z hlediska za azení do pat né skupiny stanovených výrobk . Technickou specifikaci

posuzované stanice, spolu s dalšími za ízeními pro automatické napojení inertního plynu do

ocelových pánví, jsem uvedl v kapitole 2.

Výkresová dokumentace – nemusí obsahovat podrobné výkresy. Musí být však

vypracována v takovém rozsahu, aby bylo možné ov ení shody se základními požadavky

na ochranu zdraví a bezpe nost. S ohledem na zde posuzovaný výrobek by m la obsahovat

minimáln  tyto ásti:

sestavný výkres za ízení

podsestavné výkresy hlavních ástí

schémata pneumatických a elektrických obvod

zprávy provedených výpo

posouzení rizika

seznam použitých norem
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Z d vodu ochrany duševního vlastnictví firmy PAUL WURTH, a.s. jsem zde zve ejnil

pouze schematický sestavný výkres stanice. Ten však obsahuje popis všech d ležitých ástí

tak, aby bylo možné pochopit provoz a funkci výrobku. Takto je v p ípad  pot eby možné

provést kontrolu shody strojního za ízení se všemi p íslušnými základními požadavky na

ochranu zdraví a bezpe nosti. Schématický sestavný výkres stanice je uveden v p íloze A

této práce.

Posouzení rizika je jedním z nejd ležit jších postup  p i posuzování výrobku. Proto mu

nuji zvláštní kapitolu (viz. 4.4).

Seznam použitých harmonizovaných norem, jež jsou na za ízení aplikována a podle kterých

má být za ízení vyrobeno, jsem uvedl v p íloze B této práce.

2) Výrobní dokumentace

Musí obsahovat dokumentaci nezbytnou pro posouzení za ízení ve fázi výroby. Její

nejd ležit jší ástí je technická specifikace pro výrobu. Ta by m la zahrnovat požadavky

na:

kvalitu

zp sob provedení

zkoušky

Výrobcem doložené rozm rové protokoly, materiálové certifikáty a protokoly s výsledky

edepsaných zkoušek, deklarují, že za ízení bylo vyrobeno dle technické dokumentace a

tímto spl uje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpe nost, která se na n  vztahují.

Stanice obsahuje celou adu nakupovaných komponent , které jsou do ní vestav ny a spolu

s ostatními sou ástmi tvo í funk ní celek. Doporu uji, aby byly p ednostn  použity

nakupované sou ásti, opat ené ES prohlášením o shod , a kopie prohlášení uchovávat

v technické dokumentaci. To prokazuje, že byly posouzeny z hlediska p íslušných na ízení

vlády (sm rnic ES) a spl ují základní požadavky na ochranu zdraví a bezpe nosti. Tyto díly

již nemusím dále analyzovat a zahrnu je do komplexního posouzení.

3) Pr vodní dokumentace

Je nejd ležit jší a prakticky jediná dokumentace, která se p edává zákazníkovi (uživateli)

spole  s výrobkem. Návody zahrnují pokyny a postupy pro dosažení cíl , k nimž jsou

ur eny (montáž, provoz, údržba). Z procesu posouzení rizika však vyplynuly další, velmi
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ležité  požadavky  na  jejich  rozší ení  o  informace  týkající  se  bezpe nosti.  Analýza  rizik

stanice, kterou jsem provedl v následující kapitole 4.4, ukládá uvést v manuálech

upozorn ní na zbytková rizika. Vý et t chto upozorn ní je uveden v p íloze E.

4.4 Posouzení rizika

Výrobce musí p i navrhování strojního za ízení zajistit spln ní základních požadavk  na

ochranu zdraví a bezpe nost. Provádí posouzení rizika (analýza rizik), na jehož základ

stanoví ešení pro jeho vylou ení nebo snížení. Tuto analýzu provádí pro celou dobu

životnosti výrobku v etn  dopravy, montáže, demontáže, vy azování z provozu a šrotování.

i uplat ování ešení pro snížení rizika se používají níže uvedené zásady v tomto po adí:

vylou it nebo co nejvíce omezit nebezpe í bezpe ným návrhem a konstrukcí strojního

za ízení.

init nezbytná ochranná opat ení v p ípad  nebezpe í, která nelze vylou it.

uv domit uživatele o p etrvávajícím nebezpe í, upozornit na p ípadnou pot ebu

zvláštní odborné p ípravy a specifikovat pot ebu osobních ochranných prost edk .

i zpracování této bakalá ské práce jsem použil dv  fáze posouzení rizika:

4.4.1 Dle SN EN 14677
Bezpe nost strojních za ízení - Sekundární metalurgie - Stroje a za ízení na
zpracování roztavené oceli

Tato norma ur uje všeobecné bezpe nostní požadavky na stroje a za ízení sekundární

metalurgie. Stanici jsem umístil podle definice v 3.18 do „manipula ní za ízení média“ –

za ízení ke skladování, dodávání a zp tného vedení média. Podle 5.2, tabulka 1, bod 5.2.8

této normy jsem vybral následující rizika a požadavky/opat ení k jejich snížení:

Únik plynu vinou chybné instalace

že k n mu dojít z d vodu špatné informovanosti personálu. Opat ení:

spoje jasn  ur it konstrukcí a/nebo zna ením

instrukce pro správné napojení v bodech p evzetí uvést v návodu pro montáž
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Únik plynu z d vodu poškození

Poškození m že vzniknout jak mechanicky, tak rozst iky roztaveného kovu a vlivem

teploty. Pro snížení tohoto rizika je nutné provést:

Provedení hadic s dvojitým ocelovým opletem v tepelném ochranném rukávci

Popálení v d sledku vyza ování tepla

V t sné blízkosti stanice se pohybuje v z s plnou pánví tekuté oceli. Ta, ale i další objekty

v její blízkosti, má vysokou teplotu. Doporu uji:

bezpe nostní zna ky informující o možném nebezpe í

informovat o riziku v návodu pro provoz a údržbu

Vdechnutí plyn , prach  a snížený obsah kyslíku ve vzduchu

Stanice je ur ena pro práci s ARGONEM nebo DUSÍKEM – oba plyny jsou inertní, ale

delší vdechování v p ípad  net snosti m že být nebezpe né. Doporu uji:

uvést v manuálu pro údržbu pravidelné kontroly net sností

informovat o riziku v návodu pro provoz a údržbu

Porucha dodávky energie

V p ípad  stanice se jedná, jak o energii elektrickou pro ovládací systémy, tak

pneumatickou pro pohyb. Navrhuji ešení t mito opat eními v konstrukci:

spínací, ovládací systém a kabeláž konstruovat tak, aby spl ovaly SN EN ISO 13849-1

Bezpe nost strojních za ízení - Bezpe nostní ásti ovládacích systém  - ást 1:

Všeobecné zásady pro konstrukci

v p ípad  výpadku energie zablokovat pohyb pánvového vozu

po obnovení dodávky se stanice automaticky vrátí do své parkovací polohy

4.4.2 Dle SN EN ISO 14121-1
Bezpe nost strojních za ízení - Posouzení rizika - ást 1: Zásady.

V druhé fázi posouzení rizika jsem výše uvedená nebezpe í rozší il o další, která p edchozí

norma neuvádí. V SN EN ISO 14121-1 jsou zmi ovány p íklady nebezpe í, které jsou

brány v úvahu p i posuzování rizik strojního za ízení.

Použil jsem metodiku dle této normy, která se standardn  používá v PAUL WURTH, a.s. a

aplikoval na stanici. Postup je schematicky uveden na obrázku . 11.
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Vyhodnocení jsem provedl výb rem z jednotlivých možností v následujících krocích:

1. Vymezení použití stroje – nap . ú el a místo použití, požadavky na obsluhu, atd.

2. nalezení rizika podle níže vyjmenovaných druh  nebezpe í (tabulka A. 1 uvedené

normy)

mechanická nebezpe í

elektrická nebezpe í

tepelná nebezpe í

nebezpe í hluku

nebezpe í vibrací

nebezpe í zá ení

nebezpe í materiál /látek

ergonomická nebezpe í

nebezpe í spojená s prost edím, ve kterém je stroj používán

kombinace nebezpe í

3. vymezení provozního režimu, p i kterém m že k riziku dojít

doprava/montáž/demontáž

uvád ní do provozu

standardní provoz

údržby/opravy

ukon ení provozu

4. odhad závažnosti úrazu

lehké zran ní

žké poran ní

smrtelný úraz

5. ur ení etnosti vystavení rizika

ídká

astá až stálá
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6. stanovení možnosti vyhnutí se rizika

za jistých okolností

st ží možné

7. odhad pravd podobnosti události

malá

st ední

velká

8. celkové vyhodnocení rizika, které vyplývá z výše uvedených výb  a vymezení

opat ení

není t eba p ijmout žádné opat ení

ijetí opat ení bude zváženo

ijetí opat ení je naprosto nutné

9. Zavedení ochranných opat ení

10. Opakování krok  3-6 dokud není riziko vyhodnoceno jako p ijatelné
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Obrázek 11 – Postup posouzení rizika
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Rizika a následná ochranná opat ení, která vzešla z druhého posouzení, a musí být

zohledn na u stanice, uvádím níže. Na tato opat ení musí být brán z etel p i vývoji a

konstrukci za ízení. Musí být zmín na v návodu pro montáž a návodu pro provoz a údržbu.

Detailní pr h zpracování procesu, jež jsem provedl, je více popsán pouze u prvního

ípadu. U ostatních uvádím pouze identifikaci nebezpe í a opat ení, která jsem p ijal pro

jejich zmírn ní. Pr h posouzení všech nalezených rizik je z ejmý z identifikace a

hodnocení nebezpe í a nebezpe ných situací, p íloha C.

Stla ení zp sobené tíhou (potenciální energií)

Vzhledem k pom rn  velké hmotnosti za ízení (cca 2330 kg) s ním není možno

manipulovat ru , protože hrozí nebezpe í stla ení b hem dopravy, montáže a demontáže.

Stanovil jsem (viz p íloha C):

provozní režim: doprava/montáž/demontáž

závažnost úrazu: smrtelný úraz

etnost vystavení rizika: ídká

možnost vyvarovat se rizika: za jistých okolností

pravd podobnost výskytu: st ední

Tyto p edpoklady jsem vložil do „grafu rizika“ (viz p íloha C) a z toho vyplynulo:

celkové vyhodnocení rizika: ervené pásmo - p ijetí opat ení je naprosto nutné

Opat ení, která jsem p ijal pro snížení rizik:

instalace ok na horní ásti nosného rámu pro manipulaci v zav šeném stavu

viditelné vyzna ení celkové hmotnosti za ízení, kv li správné, snadné a rychlé volb

zdvihacího za ízení pro manipulaci s ohledem na jeho nosnost

postup správné a bezpe né manipulace v návodu pro montáž a upozorn ní na nebezpe í

stla ení a celkovou hmotnost za ízení.

Stla ení zp sobené p iblížením pohybujících se prvk  k pevné ásti

Funkcí stanice je zapojení inertního plynu ze sít  k pánvovému vozu. K tomu ú elu je

pot eba vykonat vysunutí podélného vozíku sm rem k vozu až k docílení kontaktu.

Nebezpe í stla ení vyvolané tímto pohybem hrozí u standardního provozu, ale zejména p i

uvád ní do provozu a údržb /opravách, kdy se v blízkosti za ízení pohybují osoby. Podélný

vozík se pohybuje po celé délce stanice. Mezery v prostorách, ve kterých je nebezpe í



Bakalá ská práce

36/43

stla ení, jsou v tší než nejmenší mezery k zamezení stla ení ástí lidského t la dle SN EN

349. Proto je pot eba zamezit p ístupu ochrannými kryty, krom  prostoru mezi stanicí a

vozem. Omezení v této ásti by zabránilo ádné funkci stanice. Jelikož není požadován

ístup k za ízení b hem jeho provozu a po et nebezpe ných prostor  je velký, zvolil jsem

instalaci pevného ochranného krytu s bezpe nou vzdáleností dle SN EN 953 Bezpe nost

strojních za ízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu

pevných a pohyblivých ochranných kryt .  Jelikož nelze zcela zabránit p ístupu mezi stanici

a v z, je pot eba zavést p ídavná opat ení, jako je signalizace pohybu a výstražná zna ení.

Signalizace musí být spušt na p im enou dobu p ed za átkem pohybu tak, aby bylo možno

nebezpe ný prostor opustit. P ed každým vstupem do nechrán ného prostoru mezi stanicí a

vozem, je nutné umístit zna ku zákaz vstupu nepovolaným osobám.

Opat ení jenž jsem p ijal pro snížení rizik:

instalace ochranného krytu s bezpe nou vzdáleností

instalace vizuální a akustická signalizace pohybu

bezpe nostní zna ky

veškerá nebezpe í zmínit v návodu pro provoz a údržbu s d razem na zákaz vstupu a

manipulaci b hem provozu.

Vyst íknutí vysokotlakého média zp sobené vysokým tlakem

Stanice je v dob  provozu pod stálým tlakem provozního plynu. V pr hu zapojování

(krátce p ed samotným t sným spojením) dojde k úniku plynu. Tomuto není konstruk

zabrán no, protože je to jedna z funkcí za ízení, kdy proud stla eného plynu istí kovové

snící plochy p ed samotným zapojením. Toto nebezpe í hrozí u standardního provozu a

také p i uvád ní do provozu.

hem údržby/oprav a demontáže je nutné mít na z eteli, že za ízení je pod stálým tlakem.

V p ípad  montáže m že být pod tlakem p ívodní potrubí, ke kterému se budeme napojovat.

ed zapo etím jakýchkoli prací je nutné tlak uvolnit a tento požadavek, i s postupem

provedení, uvést v návodu pro provoz a údržbu. Uniklý plynu m že zasáhnout o i

pracovník . Z tohoto d vodu je nutné používání brýlí jako osobního ochranného

prost edku.

Opat ení jenž jsem p ijal pro snížení rizik:

osobní ochranné pom cky (brýle)

íkazové zna ky na izující používání ochranných pracovních pom cek
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upozornit na nebezpe í a používání ochranných pracovních pom cek v návodu pro

montáž, provoz a údržbu

Zasažení elektrickým proudem zp sobené živými ástmi

Ovládání stanice je realizováno pomocí elektrických obvod . Z toho automaticky plyne

nebezpe í zasažením elektrickým proudem.

Snížení tohoto rizika lze docílit t mito konstruk ními úpravami a dopl kovými opat eními

s informacemi o užívání:

použití ovládacího nap tí 24 V, což snižuje závažnost poran ní

použití sk íní a kryt  pro všechna elektrická za ízení k zamezení p ístupu

vedení kabeláže v trubkách pro ochranu proti jejich mechanickému poškození

bezpe nostní zna ky – na elektrickou sk  umístit výstrahu o napájení 400 V.

zásahy do elektroinstalace pouze kvalifikovanými pracovníky

návod pro montáž s upozorn ním na velikost napájení a srozumitelnou dokumentaci pro

správné zapojení

návod pro provoz a údržbu s d razem na požadavky kvalifikovaných pracovník

Popálení zp sobené vylitím roztaveného kovu/strusky z pánve b hem zapojení

V pr hu standardního provozu, ale také p i uvád ní do provozu, dochází k zapojení

stanice k vozu. Inertní plyn za ne proudit ze sít  do dna pánve, a prostupuje roztavenou

ocelí na její hladinu. P itom dochází k rozst iku roztavené oceli a eventueln  také k vylití

ocele p es okraj pánve, pokud je hladina oceli p íliš vysoko. V z s pánví plnou tekuté oceli

se b hem tohoto procesu nachází v t sné blízkosti stanice (cca 2m), ímž se prostor okolo

stanice stává b hem zapojení nebezpe ný z hlediska výše uvedeného rizika.

ijatá opat ení:

instalace ochranných zást n proti zasažení roztaveným kovem/struskou v prostoru

stanice v maximální mí e, kterou dovoluje zachování funk nosti všech za ízení

bezpe nostní zna ky informující o možném nebezpe í

informovat o riziku v návodu pro provoz a údržbu
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Hu ení v uších zp sobené únikem plynu p i zapojování

Zapojování stanice k vozu a následné uvol ování stla eného plynu pro išt ní t snících

ploch je provázeno hlukem vypoušt ného média. Jde o rychlý nárazový zvuk (odfuk), který

že u osob, které jej neo ekávají, zp sobit úlek s nep edvídatelnou reakcí. V p ípad

opakovaného vystavení m že také docházet k hu ení v uších.

estože b hem uvád ní do provozu a standardního provozu by se v blízkosti nem l nikdo

zdržovat, je t eba na toto riziko upozornit následujícími zp soby:

informovat o riziku v návodu pro provoz a údržbu

provést m ení a uvést jeho maximální hladinu v návodu pro provoz a údržbu

edpis pro zkoušky zvuku uvádí P íloha A SN EN 14677. M ení je požadováno také

proto, že hladina akustického tlaku akustického výstražného za ízení musí být o 10 dB vyšší

než hluk prost edí pracujících stroj  (viz. 5.1.14 - SN EN 14677).

Zasažení o í prachem zp sobené únikem plynu p i zapojování

i úniku plynu dochází k silnému zví ení prachu, jenž je v provozu ocelárny standardním

jevem. Tento prach spolu s proudem plynu m že zasáhnout o i pracovník .

Z tohoto d vodu je nutné používání brýlí. P ijatá opat ení:

osobní ochranné pom cky (brýle)

íkazové zna ky na izující používání ochranných pracovních pom cek

upozornit na nebezpe í a používání ochranných pracovních pom cek v návodu pro

montáž, provoz a údržbu
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5 Návrh ES prohlášení o shod

ES prohlášení o shod  vydává výrobce nebo dovozce na základ  posouzení shody p ed

uvedením za ízení na trh. Je to písemné prohlášení výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek

spl uje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpe nost a že byl dodržen stanovený

postup p i posouzení shody.

Jak jsem uvedl v kapitole 3.4, stanice musí být posouzena dle t chto na ízení vlády:

na ízení vlády . 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní za ízení jako

neúplné strojní za ízení

na ízení vlády . 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická

za ízení nízkého nap tí

na ízení vlády . 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z

hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

na ízení vlády . 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková

za ízení jako sestavu

ES prohlášení o shod  pro stanici by mn lo obsahovat všechny náležitosti požadované

mito na ízeními. V této práci jsem provedl posouzení z hlediska strojního za ízení a zatím

nejsou známy požadavky ostatních na ízení vlády. Proto jsem jako vzor vydal ES

prohlášení o shod  spl ující pouze na ízení vlády pro strojní za ízení. Ostatní ustanovení

musí být dopln na po jejich dokon ení.

ES prohlášení o shod  pro strojní za ízení musí obsahovat:

údaje o výrobci nebo dovozci

jméno a adresu osoby zodpov dné za technickou dokumentaci

popis za ízení

tu s prohlášením

pop ípad  jméno, adresu a íslo notifikované osoby

pop ípad  odkaz na harmonizované a jiné normy a specifikace

místo a datum vydání

údaje o totožnosti oprávn né osoby

Návrh ES prohlášení o shod  pro stanici jsem uvedl v p íloze E.
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6 Zhodnocení p ínosu bakalá ské práce

Provedl jsem všeobecný rozbor procesu uvád ní výrobk  na trh EU. Je zde navrhnut rozsah

oblastí, do nichž spadají za ízení pro automatické napojení inertního plynu do ocelových

pánví a jsou za azeny do stanovených za ízení pro jednotlivé na ízení vlády. Jako vzorové

jsem vybral provedení posouzení stanice z hlediska strojního za ízení.

Vytvo il jsem rozhodovací model k posuzování dle na ízení vlády . 176/2008 Sb. o

technických požadavcích na strojní za ízení (Sm rnice Rady 2006/42/ES) a aplikoval na

proces posouzení stanice. V souladu s tím jsem ur il postup posouzení stanice dle modulu A

– interním ízením výroby.

Vyjmenoval jsem hlavní ásti technické dokumentace a vytvo il vý et upozorn ní na

zbytková nebezpe í, která vyplynula z posouzení rizika a budou uvedena v manuálech.

Obsah pr vodní dokumentace je pot eba ješt  doplnit o body uvedené v kapitole 7.2 SN

EN 14677. Provedl jsem posouzení rizika dle SN EN 14677 a doplnil dle SN EN ISO

14121-1, k n muž jsem také vytvo il schematický postup.

Koncovým dokumentem této práce je návrh ES prohlášení o shod  pro stanici. Ke

komplexnímu dokon ení posouzení a vydání ES prohlášení o shod  pro za ízení

automatického napojení inertního plynu do ocelových pánví je nutné dokon it posouzení

stanice podle ostatních ustanovení.

Dle zde vypracovaných vývojových diagram  lze vytvo it podnikový normativ pro

zpracování prohlášení o shod .
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