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REDUCING

Podrobnejši pogled na

SISTEME ZA PREPREČEVANJE TRČENJ
in kako zmanjšujemo nesreče v nevidnih conah vozil
v uporabi industrije odpadkov .

UVOD
Industrija za zbiranje odpadkov in recikliranje je nuja sodobnega življenja. To je tudi eden izmed najbolj nevarnih področij industrijskega
delovanja . Pravzaprav je v industrija odpadkov in recikliranja 5. najbolj nevaren poklic v Združenih državah Amerike. Glede na
Nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu (NIOSH), so bili delavci zaposleni na zbiranju trdnih odpadkov tudi na vrhu pri klasifikaciji
delovnih mest, ki imajo največje število ne-usodnih poškodb in bolezni, ki so jih več kot pa napor povzročili enkratni udarci, udarjanje,
ali pa stisnjene ob – v opremo.
Od julija 2015 do junija 2016, je bilo 98 smrtnih žrtev, ki so neposredno povezane z industrijo odpadkov, od tega 60 civilistov . Več kot
četrtino teh primerov je bila posledica trka med vozilom za zbiranje odpadkov in pešcem ali kolesarjem .

NESREČ POVZROČIJO TEŽKA VOZILA ALI STROJI

NESREČ SE PRIPETI NA MESTIH OPRAVLJANJA REDNIH DELOVNIH AKTIVNOSTI
KHJKHJKJK

Stopnja smrtnih žrtev v industriji trdnih odpadkov narašča. Od leta 2013 do leta 2014 se je stopnja smrtnih žrtev povečalo s 33 na 35,8
smrti na 100.000 zaposlenih. Pomembno je omeniti, da je lahko število poškodb na delovnem mestu nizka , ker se ocenjuje, da se ne
poroča o več kot 69% poškodb.
Zakaj se te nesreče dogajajo? Eden od ključnih razlogov je neločljivo povezano z nevidnimi conami - nevidnim področjem , pri vozilih za
odvoz odpadkov in druge strojne opreme , ki se uporablja v industriji. Operaterji opreme morda ne vidijo delavca – objekta , v svojem
nevidnem kotu in tako lahko predvidevajo, da je pot smeri gibanja vozila - stroja prosta .Nesreče – udarci na področju nevidnih kotov
nastanejo , ko vozilo med vožnjo udari delavca ali civilista - objekt , ki stoji, hodi ali kleči okoli vozila.

REALNI STROŠKI NESREČ ZARADI NEVIDNE CONE
Nedavna študija je pokazala, da je več kot 50% podjetij industrije zbiranja odpadkov doživela več kot pet ločenih nesreče v zadnjih 12
mesecih v področju nevidnih con . Podatki iz zvezne uprave za varnost kaže, da povprečni stroški pri nesreči tovornjaka industrije
zbiranja odpadkov , ki povzroči poškodbe znaša približno 97.000 €. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je povprečna cena pri težkih
prometnih nesrečah , ki ima za posledico smrt, v vrednosti cca 3.895.843 € .

POVPREČNI STROŠKI PRI NESREČI VOZILA ALI STROJA

Kako v podjetju ugotoviti dejanske stroške nesreč v nevidnih conah ? Neposredni stroški so najbolj očitni dejavnik,vključno z nadomestili
za delavca, materialno škodo in pravnimi stroški -kazni. Manj očitni so dejavniki ki vključujejo posredne stroške, kot so izpad proizvodnje
in povečanje zavarovalne premije. Toda nekaj najbolj im vplivov na stroške so pogosto prezrte: kako preprečiti nesreče vplivajo na
odnos stališča in mnenja zaposlenih, strank, in konkurence v smeri proti družbi.
Določanje dejanskih stroškov na območju nesreče v nevidni coni:

Neposredni stroški

Posredni stroški

Neopredmetena sredstva

Poškodbe nepremičnin in vozila : €€€
Nadomestilo za delavca: €€€
Poškodbe : €€€
Smrt / Pravda : €€€
Pravne Pristojbine – Kazni : €€€

Odsotnost opreme (na dan): €€€
Krizno upravljanje : €€€
Povečanje zavarovanja : €€€

Dobro ime družbe ???
Ugled družbe ???
Morala zaposlenih ???

Povprečni strošek težke nesreče vozila , ki ima za posledico smrt, je

3.895.843 €

VARNOSTNE TEHNOLOGIJE PRI DELU ZA UBLAŽITEV TRKA - NESREČE , V NEVIDNIH CONAH
Vsak mesec, obstajajo 3-4 nesreč s smrtnim izidom, ki vključujejo zaposlenega ali vozilo v industriji zbiranja odpadkov in na desetine
nesreč. Vzvratna vožnja in trčenje v zadnji del vozila so najpogostejši vzroki poškodb v industriji trdnih odpadkov. V situaciji z pešcem
je skoraj 2-krat bolj verjetno, da se bo pripetila nesreča s smrtnim izidom, ko je vozilo v vzvratnem gibanju - vožnji .

NAJPOGOSTEJŠA MESTA TRČENJA

Pogosti razlog , da se ne preprečijo nesreče , ki se dogajajo v industriji trdnih odpadkov in recikliranja je, da aktivna varnostna
tehnologija ni nameščena ali se ne uporablja .Mnogi proizvajalci originalne opreme zdaj ponujajo varnostne tehnologije kot del
standardne opreme z novo opremo. Toda, ko se sprejme in upošteva življenjska doba težke opreme – vozil . strojev , je desetletje nad
varnostno opremo, ki je standardna ob nakupu in je v bistvu zastarela . Razmislite o opremljanju in dopolnitvi ali zamenjavi
obstoječe zastarele opreme z aktivnimi, novimi in naprednimi varnostnimi tehnologijami .

PRIHRANI Z VARNOSTJO
Z dobrim programom za
VARNOST IN ZDRAVJE
lahko prihranite do 6x
6€ ZA VSAK 1€ vloženega

VPLIV NESREČ ZARADI NEVIDNIH CON
V nedavni raziskavi PRECO v industriji odpadkov in recikliranja pri delodajalcih in zaposlenih, je 93% udeležencev ankete pritrdilo , da
izpadi zaradi nesreč v nevidnih conah pomembno vplivajo na produktivnost .
Produktivnost se upočasni ali ustavi zaradi poškodbe opreme in lastnine, ter poškodb in smrti med delavci in civilisti.

Poškodbe zaradi nesreč:

VOZILA

OBJEKTI

TEŽKA VOZILA

DELOVNI STROJI

DELAVCI

CIVILISTI

VARNOSTNE REŠITVE PRI DELU
V raziskavi PRECO so anketiranci navedli različne varnostne tehnologije in ukrepe, ki jih uporabljajo za preprečevanje nesreče. Dva
najpogostejša ukrepa – zunanje opozorilo osebe – opazovalca , in ogledala - so v bistvu ne učinkoviti in moteči elementi v nevidni coni .

Varnostni ukrepi pri delu:
6% SOPOZORILNI SISTEM SPREDAJ 80% KAMERE IN MONITORJI 33% SENZOR ZA DETEKCIJO OBJEKTOV

91 % OGLEDALA

64 % OPAZOVALEC

DRUGI sprejeti ukrepi za ublažitev nesreč pri nevidnih conah .

IZOBRAŽEVANJE
ZAPOSLENIH

SESTANKI
VODSTVENEGA
KADRA O VARNOSTI

INSTITUCIJE
POVEZOVANJE

OPREMA
VGRADNJA

VARNOSTNE TEHNOLOGIJE NAMEŠČENE NA INDUSTRIJSKO OPREMO
Anketiranci so navedli katere so varnostni tehnologije, ki jih trenutno uporabljajo, in tehnologije, ki jih nameravajo namestiti drugo leto.
Integrirani sistem opozarjanja z senzorji in odkrivanje objektov z kamerami :

IMAJO VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM ZA
OPOZARJANJE IN KAMERE

NAMERAVAJO VGRADITI NAPREDEN
VARNOSTNI SISTEM Z SENZORJI IN KAMERAMI

DOKAZANA STRATEGIJA ZA UBLAŽITEV NESREČ V NEVIDNIH CONAH
Na podlagi spoznanj, pridobljenih iz industrijskih raziskav in znanje PRECA kot vodilnega ponudnika tehnologije sistemov detekcije
objektov za težko industrijo v nevidnih conah , podajamo nekaj nasvetov za ustvarjanje varnega in zdravega delovnega okolja.

Ustvarjanje Varnega Delovnega Okolja :
• Poskrbite, za strateški cilje o varnosti za celotno podjetje.
• Poudarek na varnosti, mora priti in se voditi od vodilnih struktur navzdol.
• Spomnite zaposlene, da so njihove družine odvisne od njih, in da pridejo varno domov vsak dan.
• Upoštevanje varnosti je življenje , nasprotno je lahko usodno . Sporočilo prenesti na svoje zaposlene.
• Poudarite varnost z uporabo oznak na vseh delovnih mestih in vozilih – strojih.
• Poskrbite, da je sodelovanje v letnem programu varnostnega usposabljanja obvezno.
• Poskrbite za posebne treninge za zaposlene, kateri to potrebujejo za odpravo nevarnih vedenja ali navade.
Vsako vozilo – stroj v težki industriji je drugačen. Ker so vozila, namenjena za posebne in po navadi logističnozapletene naloge, ni
enotnega varnostnega paketa ki bi ustrezal vsem vozilom – strojem .
Sistemi za preprečevanje trčenja lahko izpolnijo pomanjkljivosti in vrzeli v nevidnih conah .Z integracijo radarja v druge aktivne in
pasivne tehnologije, dobimo napredne , najmodernejše , visokotehnološke končne varnostne rešitve za ublažitev trka .

OBRNITE PASIVNI SISTEM V AKTIVNO VARNOSTNO REŠITEV
Vizualni sistemi so postali ključni del varnosti v industriji trdnih odpadkov. Trenutno, mnogi proizvajalci originalne opreme ponudili
prepoznavnost kamere za pomoč podjetjem bi se izognili nepotrebnim nesreč in morebitnega sodnega postopka. Vendar pa je ta
tehnologija je pasivna pri pristopu k izogibanju trčenja. To je zato, ker sistemi kamera / monitor zahtevajo pozornost operaterja v vsakem
trenutku , saj je odgovornost na operaterju , da prepozna oviro ali osebo in nevarnost trka.
Aktivni opozorilni sistemi se zanašajo na senzorsko tehnologijo, kot je radar za odkrivanje cilja, da prepoznajo potencialno nevarnost. Takoj,
ko se zazna objekt, operater prejme opozorilo. Alarmna jim daje možnost, da se prepozna nevarnosti in s tem ustrezno ukrepati .
Z vključitvijo aktivne in pasivne varnostne rešitve, operaterju omogočimo najboljše rešitve iz obeh področij . Radar / vidljivost ponuja
rešitev odkrivanja objektov z zvočno in vidnim opozorilom, da aktivno obvesti operaterja o potencialni nevarnosti trčenja .
Ne glede na to, kje je pozornost operaterja v skladu z navodili, če je predmet ali oseba v nevidni coni , sistem opozori operaterja , in
operater se je sposoben odzvati, preden pride do nesreče.

SISTEMSKE REŠITVE DETEKCIJE OBJEKTOV ZA TOVORNJAKE V INDUSTRIJI ODPADKOV
Tukaj je hiter pogled na možne rešitve za detekcijo objektov tipičnega vozila za zbiranje odpadkov . Prosimo, upoštevajte da so dejanske
rešitve odvisne od tipa vozila , tehnologije dela in delovnega okolja v katerem je aktiven .

PRECO ULTIMATIVNE VARNOSTNE REŠITVE
Namestitev rešitve za ublažitev trka na vozilih bo dodatno pripomoglo k bistveno zmanjšanju nesreč in smrtnih žrtev. PRECO PreView®
Radar Object Detection Systems pomaga izboljšati informacijo vozniku in zavedanja o razmerah v realnem času. Naši sistemi so posebej
zasnovan za vsak tip vozila ali stroja in nevidne cone, ki prihajajo z njimi. Zavedamo se, da veliko različnih strojev in opreme, tovornjakov
,različni tehnološki procesi ,okoljske razmere in ljudi , na gradbišču lahko ustvari nevarne razmere, zato naši sistemi aktivno opozarjajo na
morebitne trke s premikajočimi in nepremičnimi objekti .

PRECO meni, da imajo tisti, ki delajo s težko opremo, odgovornost in željo, da bi samim in ljudem v okolici omogočili varno delovno
okolje . Načrtujemo in proizvajamo izdelke za detekcijo ljudi in objektov , ki to omogočajo.
Načrtujemo, projektiramo in izdelujemo optimizirano tehnologijo za težko opremo z namenom preprečitve trka . Naši i izdelki so
namenjeni zagotavljanju varnosti , opravili so najbolj stroga testiranja v industrijskih okolih in so z neprestanim delovanjem v
najtežjih mogočih delovnih pogojih kar obstajajo , pridobili zaupanje upravljalcev težke opreme .
Za izbiro opreme, glede na vozilo in namen delovanja ,obiščite www.radar-electronics.com
ali zahtevajte strokovni nasvet e-mail : info@radar-electronics.com
Radar Electronics

