WYMAGANIA BEZPIECZE STWA STANOWISK Z
COBOTAMI
Opis szkolenia:
Cel szkolenia:
Mimo dynamicznej automatyzacji i robotyzacji produkcji na przestrzeni ostatnich
dziesi cioleci, d ugo wyczekiwanym rozwi zaniem by y roboty, z którymi cz owiek móg by
bezpieczniej wspó pracowa we wspólnej przestrzeni. Dotychczas przy klasycznych robotach
taka wspó praca by a mocno ograniczona. Teraz, kiedy roboty kolaboruj ce (z ang.
collaborative robots – COBOTS) s ju dost pne, konieczne jest zbudowanie wiadomo ci
u kadry technicznej w zakresie zasad ich bezpiecznej integracji i u ytkowania. W trakcie
szkolenia przestawimy Pa stwu aspekty formalne i techniczne bezpiecze stwa cobotów w
aplikacjach przemys owych.
Program:
Dzie 1
Blok 1: miejsce robotów wspó pracuj cych w przemy le
1. Podstawowe informacje dotycz ce aplikacji zrobotyzowanych.
2. Charakterystyka trybu wspó pracy i cobotów.
3. Wymagania prawne przy integracji robotów i cobotów.
Blok 2: ocena i redukcja ryzyka
4. Ocena i redukcja ryzyka dla stanowisk z cobotami.
5. Wymagania techniczne bezpiecze stwa przy integracji cobotów.
Blok 3:
6. Przyk adowa aplikacja 1 – przeprowadzenie procesu oceny ryzyka.
7. Mo liwo ci parametryzacji safety UR, na co warto zwróci uwag

LOTO – bezpiecze stwo s

b utrzymania ruchu

Opis szkolenia:
Opis Szkolenia
Podczas szkolenia Uczestnicy zdob
widz na temat metod wdra ania i stosowania
procedur LOTO (Lock Out Tag Out). Dowiedz si jak przeprowadza czynno ci serwisowe
oraz remontowe na maszynach i instalacjach w sposób bezpieczny. Uczestnicy zdob
praktyczn wiedz w jaki sposób poprawnie dobiera i wdra
urz dzenia LOTO. Na
szkoleniu przedstawione zostan wymagania prawne, zwi zane z bezpiecze stwem osób
wykonuj cych czynno ci pozaprodukcyjne na maszynach i instalacjach.

Dla KOGO?
Szkolenie kierujemy do u ytkowników maszyn w szczególno ci s
b BHP, producentów maszyn, integratorów.

b utrzymania ruchu oraz

Dzie 2
Program Szkolenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procedury LOTO - Wymagania prawne
Gdzie procedury LOTO maj zastosowanie
Wdro enie procedury LOTO – krok po korku
Identyfikacja róde energii – omówienie zasad identyfikacji na przyk adach
Urz dzenia do od czania i rozpraszania energii – dobór oraz przyk ady zastosowanie
Postepowanie i stosowanie si do wdro onej procedury LOTO – jak wygl da u ytkowanie
procedury LOTO w praktyce
7. Narz dzia LOTO
8. Szkolenia i personel odpowiedzialny za LOTO
9. Przyk adowa karta LOTO dla maszyny

