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ANALIZA NIEZAWODNOŚCI DLA ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH 

MAJĄCYCH WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO. URZĄDZENIE 

ZAWIERAJĄCE ŁATWOPALNY CZYNNIK CHŁODNICZY 

Andrzej Tusk, Franke Foodservice Systems Poland sp. z o.o. 

Ocena bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych jest nieodzownym elementem pracy 

każdego inżyniera. Staje się ona tym trudniejsza, im nowocześniejsze rozwiązanie zostanie 

zastosowane. Często z uwagi na galopujący postęp technologiczny odpowiednie standardy 

nie nadążają za rzeczywistością, a jedyną deską ratunku stają się metody statystyczne. 

Opisano sposób statystycznej oceny niezawodności przy zastosowaniu modułu Analiza 

Weibulla niezawodności/czasu uszkodzeń oprogramowania Statistica. 

Łatwopalne czynniki chłodnicze 

W związku ze wzrostem znaczenia ekologii w prawodawstwie europejskim, branża chłod-

nicza wkroczyła w okres znaczących zmian. Stosowane dotychczas w urządzeniach komer-

cyjnych czynniki chłodnicze będą musiały być zastąpione czynnikami ekologicznymi 

w ciągu pięciu najbliższych lat. Zastosowanie czynników ekologicznych, takich jak: pro-

pan R290 czy dwutlenek węgla R744 wiąże się z nowymi zagrożeniami, takimi jak: 

palność R290 czy wysokie ciśnienia w układach R744. Fakt ten podnosi problem oceny 

ryzyka produktu z poziomu bezpieczeństwa głównie elektrycznego do kwestii ochrony 

przeciwwybuchowej. 
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Ocena ryzyka rozwiązania konstrukcyjnego dla urządzenia  

z łatwopalnym czynnikiem chłodniczym 

Podczas rozwijania produktów wykorzystujących palne czynniki chłodnicze ocena ryzyka 

wszystkich rozwiązań konstrukcyjnych musi brać pod uwagę obecność palnego czynnika 

w układzie chłodniczym. Przyczyny rozszczelnienia instalacji chłodniczej są tak samo 

kluczowe, jak skutki.  

Zgodnie z wymogami norm typu C (EN 60335-2-89) dla urządzeń chłodniczych stoso-

wanych w gastronomii maksymalny ładunek pojedynczego urządzenia wynosi do 150 g 

R290. Ilość z pozoru nieduża, wcale taka nie jest. Gaz ten, gdy wymiesza się z powietrzem, 

daje do 3,6 m
3
 mieszaniny wybuchowej, zdolnej do wygenerowania ciśnienia rzędu 

0,9 MPa. Za wartość bezpieczną dla człowieka uznaje się 0,089 Mpa, a ciśnienie mogące 

powodować skutki śmiertelne wynosi już 0,5 MPa. W świetle tych informacji prawidłowe 

oszacowanie ryzyka związanego z poszczególnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi jest 

niezwykle ważne dla ludzkiego zdrowia i życia. 

Standardowe badania dla urządzeń tego typu obejmują pomiary stężenia rozszczelnionego 

gazu w przestrzeniach urządzenia zawierających źródła zapłonu (styczniki, przekaźniki, 

silniki elektryczne). Często niedocenianym elementem są przyczyny zaistnienia rozszczel-

nień, takie jak: niepoprawnie wykonane luty układu chłodniczego czy pęknięcia zmęcze-

niowe w obrębie układu chłodniczego. 

Układ chłodniczy urządzenia zawierającego czynnik R290 wykonany jest w większości 

z rur miedzianych o przekrojach od 2 mm do 12 mm. Normy regulujące konstrukcję takie-

go układu nakładają obostrzenia, takie jak: zakaz stosowania połączeń lutowanych w miej-

scach niedostępnych serwisowo czy wymóg utrzymania szczelności układu przy ciśnieniu 

3,5 razy większym niż ciśnienie stosowanego czynnika w temperaturze 70ºC. Norma nie 

porusza aspektów wytrzymałości zmęczeniowej elementów układu chłodniczego. 
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Wykorzystanie metody Analizy Weibulla do oceny ryzyka  

rozwiązań konstrukcyjnych 

Analiza niezawodności opiera się na dopasowaniu rozkładu czasów bezawaryjnej pracy do 

rozkładu Weibulla. Całość tego procesu można przeprowadzić w programie Statistica. 

Możliwe jest również dopasowanie do innych rozkładów (wykładniczy itp.), jednakże 

z uwagi na fakt, że wskaźnik defektów w czasie nie jest stały, rozkład Weibulla sprawdza 

się o wiele lepiej. 

Rozkład Weibulla ma dwa główne parametry: 

 parametr skali - wyrażony w jednostce czasu, 

 parametr kształtu. 

Poniższa grafika przedstawia, w jaki sposób parametr kształtu wpływa na wykres funkcji 

gęstości i prawdopodobieństwa. 

 

Po szczegóły dotyczące obliczeń stojących za Analizą Wibulla zapraszam do normy 

PN-EN 61649:2008, gdzie w sposób kompleksowy opisana jest cała metodyka. 
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Już sama analiza wykresu oraz dwóch parametrów dopasowanego rozkładu umożliwia 

wyciągnięcie wniosków na temat natury usterki. W aspektach związanych z bezpieczeń-

stwem jako usterkę traktujemy sytuację, gdy defekt rozwiązania konstrukcyjnego powo-

duje zaistnienie sytuacji niebezpiecznej. 

Dla Konstruktora kluczowe jest, aby parametr kształtu takiej niebezpiecznej usterki był jak 

najwyższy. Oznacza to, że usterki są zlokalizowane „blisko siebie” na osi czasu. Przy 

odpowiedniej wartości parametru skali prawdopodobieństwo zaistnienia niebezpiecznej 

usterki przed okresem podwyższonego ryzyka jest bardzo niskie. Fakt ten jest korzystny ze 

względu na możliwość bardziej precyzyjnego wskazania momentu zaistnienia takiej 

usterki, co z punktu oceny ryzyka jest bardzo przydatne. 

Co oczywiste, parametr skali również powinien być maksymalizowany. Jego znaczenie jest 

bardzo intuicyjne; im większy, tym usterki występują później. 

Rozwiązanie konstrukcyjne – układ wysuwanego agregatu  

w urządzeniu z łatwopalnym czynnikiem chłodniczym 

Przedmiotem eksperymentu i analizy jest układ wysuwanego agregatu przedstawiony na 

grafice poniżej.  
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Rozwiązanie polega na wykonaniu przyłącza agregatu do parownika w sposób, który poz-

wala na wysunięcie go do pozycji wygodnej dla serwisu. Wiąże się to najczęściej z plas-

tycznym odkształceniem części układu uformowanej w spiralę o profilu okrągłym. Idea 

tego rozwiązania polega na działaniu tej części jak „sprężyna”, w celu uniknięcia trwałych 

uszkodzeń agregatu czy układu chłodniczego.  

Rozwiązanie to jest szeroko stosowane w chłodnictwie, jednakże w sytuacji, gdy układ 

chłodniczy jest wypełniony czynnikiem palnym, pojawia się potrzeba oceny ryzyka takiego 

rozwiązania. 

W celu poprawnej oceny ryzyka trzeba pamiętać o kilku faktach: 

1. Zastosowane rozwiązanie różni się od klasycznego z uwagi na prostokątny przekrój 

„sprężyny”. Powoduje to przesunięcie i nasilenie naprężeń w narożach wężownicy, co 

zwiększa prawdopodobieństwo usterki. 

2. Z uwagi na miejsce dostępne w komorze agregatu zastosowano dwa zwoje w celu 

kompensacji wysuwu. Wiąże się to ze znacznym odkształceniem całego układu. 

3. Minimalny czas życia urządzenia na rynku to 10 lat, co jest związane z 20 

przeglądami. 

4. Cały układ podlega odkształceniom plastycznym o złożonym charakterze. Rodzaje 

odkształceń w materiale to: zginanie, ściskanie, skręcanie i rozciąganie. Dlatego roz-

patrywanie teoretyczne z punktu widzenia odkształceń plastycznych jest trudne i wy-

magałoby zastosowania narzędzi do modelowania, których koszt przekracza koszt 

eksperymentu niezawodnościowego. 

Cele eksperymentu 

Pierwsze pytanie, jakie trzeba sobie zadać, to: jaki poziom niezawodności uznajemy za 

zadowalający. To z pozoru proste pytanie podczas oceny ryzyka może nastręczyć wielu 

trudności. W opisanym przypadku założono potrzebę określenia akceptowalnego prawdo-

podobieństwa niebezpiecznego zdarzenia podczas serwisu.  
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Wiele norm i publikacji dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego podejmuje się okreś-

lania tego poziomu. Z uwagi na wcześniejsze doświadczenia zespół oceniający postanowił 

sięgnąć do poziomów określonych w normie EN ISO 13849-1, która wprowadza zagad-

nienie „Performance level”. Jest to 5-stopniowa skala opisana literami od „a” do „e”. Do 

poziomów przypisane są odpowiednie zakresy prawdopodobieństwa niebezpiecznej usterki 

na godzinę (PFHd) dla elementu sterowania związanego bezpieczeństwem. 

Poziom zagrożenia związany z wyciekiem gazu koresponduje z wymienionym w normie 

poziomem „d”, dla którego wartość PFHd wynosi od 10
-7 

do 10
-6.

 Norma nie dotyczy roz-

wiązań jak to omawiane w niniejszym artykule, jednakże wyznaczony empirycznie poziom 

prawdopodobieństwa usterki jest cenną i uniwersalną informacją.  

Dysponując informacją o poziomach prawdopodobieństwa usterki dla komponentów zwią-

zanych z bezpieczeństwem, zespół ustalił wymogi dla badanego rozwiązania konstruk-

cyjnego. 

Niezawodność na poziomie         po 20 cyklach wsuw-wysuw szuflady 

agregatu, z poziomem ufności 95%. 

Intuicyjne jest sprawdzenie, czy po 20 wysunięciach nie powstają pęknięcia zmęczeniowe 

w obrębie układu, jednakże liczba próbek potrzebna do potwierdzenia odpowiedniego po-

ziomu niezawodności byłaby wówczas bardzo wysoka. Można ją zmniejszyć, zwiększając 

liczbę cykli do 200 lub 2000, jednakże jeśli w tym czasie nie wystąpi usterka, nie jesteśmy 

w stanie poznać wartości parametru kształtu. 

Bez wiedzy na temat parametru kształtu musimy przyjąć jakieś założenie. Wprowadza to 

dodatkową niemierzalną niepewność. W przypadku gdy parametr kształtu jest niższy niż 

przez nas założony, istnieje ryzyko powstania usterki dużo wcześniej. Ten efekt nasila się 

dla przypadków mierzonych w małej próbie.  

Zdecydowano, że eksperyment zostanie przeprowadzony dla 6 próbek i będzie prowadzony 

do wystąpienia usterki. Pozwoli to wyznaczyć parametr kształtu z odpowiednim 
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przedziałem ufności. W celu zmniejszenia kosztów testu, zamiast stosować całe jednostki, 

stworzono jednostki testowe, będące kopią układu znajdującego się w urządzeniu. 

 

 Układ symuluje wszystkie przyłącza oraz napełniony jest helem do ciśnienia ok. 10 bar.  

 Układ jest wysuwany i wsuwany przez siłownik pneumatyczny.  

 Inspekcja szczelności układu po 10, 20, 50, 100, 300, 500 cyklach (dalej co 1000). 

 Eksperyment trwa do momentu utraty szczelności przez układ. 

Wyniki 

Przeprowadzenie eksperymentu zajęło 5 dni, wyniki poniżej. 

Nr układu Ostatni prawidłowy odczyt [cykle] Pierwszy odczyt z usterką [cykle] 

1 15900 16322 

2 11000 12200 

3 14000 15058 

4 7000 7970 

5 15000 16076 

6 9000 10163 
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Z uwagi na dużą liczbę cykli między inspekcjami dla większych wartości usterki, jakie udało 

się uchwycić, różniły się zaawansowaniem (od mikropęknięć do tych widocznych gołym 

okiem). Większość uszkodzeń zlokalizowana zgodnie z przewidywaniem w narożnikach. 

 

Analiza Weibulla zebranych danych 

Dane przeanalizowano przy pomocy modułu Analiza Weibulla niezawodności/czasu uszko-

dzeń oprogramowania Statistica. W tym celu dane zostały zaimportowane do oprogramo-

wania, dodano też kolumnę ze wskaźnikiem ucinania. 

Stosując analizę Weibulla, można również korzystać z odczytów uciętych (niezakończo-

nych awarią). Muszą one być oznaczone, aby zostały odpowiednio zinterpretowane przez 

algorytm. 

W eksperymencie wszystkie dane były kompletne (zakończone usterką).  
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Po sprawdzeniu testów dobroci dopasowania okazuje się, że nie ma podstaw do odrzucenia 

hipotezy zerowej i dane można opisać rozkładem Weibulla. 
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Wyliczona wartość parametru kształtu jest stosunkowo wysoka, wartość parametru skali 

jest bardzo wysoka w porównaniu do liczby cykli, dla których interesuje nas niezawod-

ność. Do obliczeń zastosujemy wartości dla dolnej granicy przedziału ufności. 

Wartość niezawodności po 20 cyklach dla dolnej granicy przedziału ufności to: 

 ≥ 1 - 6,52 · 10
-7 

Pomimo małej liczby próbek i wysokiej wartości granic ufności udało się potwierdzić nie-

zawodność układu na zakładanym poziomie.  

 

W związku z tym faktem można powiedzieć, że: 

Rozważane rozwiązanie konstrukcyjne spełnia wymagania niezawodnościowe. 
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Podsumowanie 

Opisany przypadek pokazuje, jak metody statystyczne mogą w łatwy sposób posłużyć do 

zweryfikowania założeń konstrukcyjnych. Są one nieodzowne w sytuacjach, gdy nie mamy 

dostatecznej wiedzy na temat badanego zagadnienia lub zastosowanie tej wiedzy jest zbyt 

drogie.  

W sytuacji badanego rozwiązania analiza Weibulla została wykorzystana do oceny bezpie-

czeństwa. Z uwagi na fakt, że jest to metoda policzalna, jej waga w procesie oceny 

i redukcji ryzyka jest bardzo duża. Metody oceny ryzyka dla maszyn przytoczone w nor-

malizacji europejskiej jako podstawę stosują schematy blokowe i ocenę opisową. Możli-

wość przedstawienia prawdopodobieństwa zdarzenia niebezpiecznego w formie wartości 

prawdopodobieństwa to „Święty Gral” każdego, kto zetknął się wcześniej z problematyką 

oceny ryzyka. 
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