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Fókuszban a biztonság

A gépi berendezésekről szóló irányelv és az  
ISO 13849 szabvány sorozat alkalmazása a gyakorlatban.
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A biztonság bizalmat teremt. Erős és megbízható 
partnerként az automatizálási technológia terén fela-
datunkként tűztük ki, hogy az Ön gépeinek, berende-
zéseinek teljes élettartama alatt kompetensen és 
megbízhatóan Ön mellett álljunk - és valamennyi eh-
hez kapcsolódó releváns biztonsági kérdést felte-
gyünk, megválaszoljunk, és professzionálisan meg-
oldjunk.

Az egyedileg szerkesztett gépektől a legbonyolultabb 
berendezésekig nem csak a rugalmassággal és haté-
konysággal szemben támasztott igényeket elégítjük ki, 
hanem a zavartalan felhasználói- és üzemi biztonságot is.

Ahhoz, hogy ezt az Ön vállalkozásában is biztosítani 
lehessen, innovatív és testreszabott biztonsági meg-
oldásokat és CE-konform biztonsági alkatrészeket is 
kínálunk. Ennek középpontjában a kockázat lehető 
legnagyobb csökkentésének elérése és a gépeknél 
dolgozó emberek védelme áll.

A teljes siker a részletekben rejlik, ezért a biztonság-
technikában is fontos számunkra a személyes elköte-
lezettség. Beszéljen minősített biztonsági szakértő-
inkkel a berendezései biztonságát érintő kérdéseiről 
és kívánságairól.
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A magyar szabványosítás mintegy 140 éves múltra  
tekint vissza. Az 1995. évi XXVIII. törvény értelmében a 
Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) Magyarország 
nemzeti szabványügyi szervezete, amely köztestület-
ként látja el a nemzeti szabványosítással összefüggő 
közfeladatokat. A nemzetközi és európai szabványügyi 
szervezetekben (ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI)  
Magyarországot az MSZT képviseli.

Az MSZT olyan szolgáltatásokat kínál a szabványosítás,  
a szabványinformáció, a műszaki előírások, a tanúsítás 
és a kapcsolódó képzések területén, amelyekkel 
hozzájárul a gazdasági növekedéshez, az innovációhoz 
és a tudástranszferhez. 

Feladataink, szolgáltatásaink

Szabványkidolgozás 
Szabványkiadás 
Szabványok forgalmazása 
Szabványinformáció 
Terméktanúsítás  
Irányítási rendszerek tanúsítása  

 (nemzetközi IQNet-tanúsítvány kiadásával is) 
Képzés, oktatás, szakmai fórumok

Bővebb információ a www.mszt.hu oldalon.

Kövesse figyelemmel honlapunk biztonsági témáit is: www.smc.at/safety

Magyar Szabványügyi Testület 
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A lehetséges kockázatok felismerése, a megelőző gondolkodás és az előretekintő cselekvés az alapja 
minden CE-konformú berendezésnek. Világszerte vezető automatizálási szakértőként a szabványos és  
hatékony berendezésbiztonság az egyik szakterületünk.

A több szakterületet átfogó szaktudásunkkal segítünk 
Önnek a kockázatbecslésben, a releváns irányelvekre 
és szabványokra vonatkozó kérdésekben, valamint 
az érvényes biztonsági előírásokra vonatkozó vala-
mennyi elemzésben és óvintézkedésben. Ezen adatok 
alapján támogatjuk Önt a biztonsági lánc meghatáro-
zásában és az ISO 13849 szerinti megvalósításában. 
E folyamat sikeréhez minden szükséges mutatószá-
mot rendelkezésre bocsátunk, és professzionális tá-
mogatást nyújtunk a szabványos biztonsági funkció 
kiszámításához.

A műszaki megvalósítás - a kapcsolási tervek kidol-
gozásától a beépíthető teljes CE-konform megoldásig - 
nálunk a legjobb kezekben van.

Biztonsági rendszerének ellenőrzésében és elemzé-
sében is támogatjuk az ISO 13849-2 szabvány sze-
rint. Ezen felül vállaljuk munkatársai betanítását, hogy 
biztonságtechnikai szaktudásunkat beépíthesse 
vállalkozásába. 

Mit tehetünk Önért?

Az SMC szakértőivel az első osztályú és legkorszerűbb biztonságig

A következő oldalakon fontos információkat  
talál:

Út az optimális biztonság felé  08.oldal

GY.I.K. Biztonságtechnika  20.oldal

Példák a gyakorlatból   29.oldal

A biztonság bizalmat teremt. Az SMC  
tanácsadást és megvalósítást kínál  
minden biztonsági kérdésben.

Mit tehetünk Önért?

“
„
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Kérdések. Válaszok. Megoldások.

A gépeknek és a biztonságra irányuló alkalmazá-
soknak az Európai Gazdasági Térségben való szak-
szerű forgalomba hozatala függ a megalapozott jogi 
alapelvek ismeretétől, és már a berendezés mérete-
zésénél és szerkesztésénél kezdődik. Bízzon kompe-
tenciánkban és tudásunkban, mely megfelel a gépi 
berendezésekről szóló irányelv követelményeinek, 
amelyek teljesítése feltétele a gép forgalomba hoza-
talának és a megfelelőséget igazoló CE-jelölés feltün-
tetésének.

A veszélyelemzés és kockázatbecslés mellett különö-
sen nagy figyelmet szentelünk a biztonságos vezérlé-
sek koncepciójának is. Az ISO 13849 szabvány soro-
zat a biztonsággal összefüggő részekkel és azok ve-
zérlést segítő kialakítási alapelveivel foglalkozik, és az 
olyan fogalmak, mint a Performance-Level (teljesít-
ményszint), B10d vagy a diagnosztikai fedezeti ráta, 
gyakran nem tisztázottak.

Az Ön biztonságtechnikai ismertetője

A következő áttekintés célja összefüggést teremteni a központi elképzelések és a forga-
lomba hozóval támasztott követelmények között a gépi berendezésekre vonatkozó irányelv 
és az ISO 13849 szabvány sorozat tekintetében, és megmutatni, hogy az SMC hol és miben 
tudja támogatni Önt.

Közösen az Ön cégének munkatársaival megválaszoljuk az alapvető biztonsági kérdéseket 
és állandó megoldást találunk rá.

A biztonsági lánc definíciójától egészen a technikai 
megvalósításig és oktatásig - Az SMC az Ön 
partnere a biztonsági kérdésekben.

“
„
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Ismerjük az utat az optimális biztonsághoz. Kövessen minket. 

IRÁNYELVEK & SZABÁ-
LYOK KERESÉSE

A BIZTONSÁGI LÁNC 
DEFINÍCIÓJA

A BIZTONSÁG SZEM-
PONTJÁBÓL FONTOS 
MUTATÓSZÁMOK

MŰSZAKI  
MEGVALÓSÍTÁS

ÉRTÉKELÉS OKTATÁSOK

Az Ön központi kérdései: Az Ön központi kérdései:

 Mely potenciális veszélyek léphetnek fel  
 a gépemben, és hogyan ítélem meg  
 ezeket?

 Biztonsági funkcióról van szó? E funkció  
 kiesése a személyek veszélyeztetését  
 okozza?

 A védelmi berendezéseim egy vezérléstől  
 függnek?

 Az SMC-nek beépíthető megoldást  
 (pl. kapcsolószekrény formájában) kell  
 rendelkezésre bocsátania? 

 Mely teljesítményszint következik az én  
 kockázatbecslésemből?

 Elegendők a konstruktív óvintézkedések  
 a veszély minimalizálására?

 Mely biztonsági funkciók felelnek meg  
 a mindenkori veszélyhelyzetnek?

 Mely szerkezeti elemek tartoznak a  
 biztonsági funkcióhoz?

 Milyen lehetőségeim vannak a  
 megkövetelt teljesítményszint  
 elérésére?

 Előre láthatólag milyen gyakran fogjuk  
 a biztonsági funkciót működtetni?

 A biztonsági lánc élettartama megfelel  
 a szabványban megköveteltnek?

 Milyen mértékben kell tudnom  
 felismerni egy biztonsági funkció  
 kiesését?

 Hogyan tervezek meg egy szabványos  
 kapcsolást?

 A kapcsolást külső szakértőnek  
 értékelnie kell?

 Mire van szükségem a teljes CE -  
 konform dokumentációhoz?

 Milyen formában legyen meg a  
 dokumentáció?

 Mennyi ideig kell a dokumentációnak  
 rendelkezésre állnia?

 Valóban elértem a megkövetelt  
 teljesítményszintet?

 A legmodernebb műszaki megoldá- 
 sokkal dolgoztam?

 Megvalósítottam megfelelően minden  
 biztonsági alapelvet?

 Minden várható hibás használatot  
 kielemeztem?

 Mely hibákat zárhatom ki?

 A minőségbiztosítás megfelel a  
 szabvány szerinti követelményeknek?

 Milyen tájékoztatási kötelezettségem  
 van a gép felhasználójával szemben?

 A csapatomban van igény a tovább- 
 képzésre és oktatásra a gépek bizton- 
 ságának és a pneumatika területén?

Az SMC megoldásokat kínál: Az SMC megoldásokat kínál:

 Mi támogatjuk Önt a kockázatbecs-
lésben, valamint a különböző irányelvekre 
és a teljesítményszintre vonatkozó kérdé-
sekben.

 Segítünk Önnek megtalálni a veszé-
lyeztetés mértékének megfelelő bizton-
sági funkciókat, melyeket az ISO 13849 
szabvány sorozat és az általános biz-
tonsági előírások szerint valósítunk 
meg.

 Szívesen rendelkezésre bocsátunk 
minden szükséges adatot az SMC  
szerkezeti elemeihez. Az SMC továbbá 
szakszerű támogatást is nyújt a bizton-
sági funkció kiszámításához az ISO 
13849-1 szabvány szerint.

 Mi átfogóan támogatjuk Önt a kap-
csolási tervek és koncepciók kidolgo-
zásában - az egyszerű kapcsolástól a 
beépíthető teljes CE-konform megoldásig.

 Mi szívesen támogatjuk Önt bizton-
sági rendszerének ellenőrzésében és 
elemzésében az ISO 13849-2 szabvány 
szerint.

 Az SMC célirányos és testreszabott 
oktatásokat és továbbképzéseket nyújt 
a biztonságos vezérlés témakörben, 
melyben központi szerepet kap a pneu-
matika és elektronika.

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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5 lépés a biztonsághoz

Mérnökeink azáltal válnak az Ön biztonsági szakértőjévé, hogy értik a folyamatokat és azok dinamikáját,  
ismerik egy berendezés minden sajátosságát és tulajdonságát, és optimális teljesítményszintet (PL) biztosíta-
nak. Mi segítünk Önnek a megszerkesztéstől az első üzembe helyezésig, és a biztonsági ellenőrzésekkel te-
remtjük meg a jogbiztonság alapját. 

Gondtalanul a kockázatbecsléstől az SMC optimális biztonsági 
funkciójáig

A következő 5 lépésben végigvezetjük Önt a teljes folyamaton a  
kockázatbecsléstől a biztonsági funkcióig.

1

Kockázatbecslés

3

A vezérlőrendszer  
hozzájárul a  

kockázatcsökkentéshez

5

Az elért teljesítményszint 
PL meghatározása

2

Kockázatcsökkentés

4

A gép biztonsági  
funkcióinak  

meghatározása
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Amennyiben az 1. lépésben nem lehetett az összes 
lehetséges kockázatot teljesen kiküszöbölni, akkor a 
jogszabály további intézkedéseket ír elő a kockázat-
csökkentésre.

Kockázatcsökkentés

Mind a három területen kompetensen támogatjuk 
Önt, és egyedi megoldásokat nyújtunk az egyes  
biztonsági alkalmazásoktól a beépíthető komplett  
megoldásokig.

Intézkedések a kockázatcsökkentésért

 Biztonsági rendszerek 
 Elérési rendszerek 
 Személyfelismerés 
 Biztonsági szerkezeti  

 elemek stb.

 Figyelmeztető táblák 
 Karbantartási tervek 
 Veszélyszimbólumok 
 Betanítás

2

Lépés

A teljes biztonság megtervezése számunkra már a 
berendezés tervezésénél és megszerkesztésénél 
kezdődik. A lehetséges kockázatokat és a kiesések 
forgatókönyveit az ISO 12100 szabvány szerint ele-
mezzük, és értékeljük, majd ezek alapján szüntetjük 

meg. Amennyiben a megszüntetés nem lehetséges, 
a kockázatcsökkentés szükségességét vezetjük le.
Ebben az esetben a berendezés minden üzemi álla-
potát ki kell értékelni: az automata üzemmódot, a 
karbantartási üzemmódot, tisztítást stb.

Kockázatbecslés

1

Lépés

KONSTRUKTÍV  
INTÉZKEDÉSEK 

1

 Elválasztó védőburkolatok 
 Védőlemezek 
 Burkolatok stb.

MŰSZAKI  
VÉDŐBERENDEZÉSEK

2
A FELHASZNÁLÓK TÁJÉ-
KOZTATÁSA ÉS OKTATÁSA

3
A gép határainak megállapítása

A veszélyek azonosítása

Kockázatbecslés

A kockázat kiértékelése

DokumentálásMérhetően csökkent a 
kockázat?

Csökkenthető a kockázat  
más különálló biztonsági  

berendezésekkel?

Csökkenthető a kockázat 
saját biztonságos 
konstrukcióval?

Elérték a kitűzött 
kockázatcsökkentést?

Nem

Nem

Nem

Nem Nem

Nem

Igen

Igen

Igen Igen

Igen

Igen

INDÍTÁS

VÉGE

KOCKÁZATFELMÉRÉS

KOCKÁZATELEMZÉS

A KOCKÁZATCSÖKKENTÉSI FOLYAMAT EGYSZERŰ 
ÁBRÁZOLÁSA AZ ISO 12100 ALAPJÁN.

Keletkeznek további  
veszélyek?

Kockázatcsökkentés 
technikai 

védőintézkedésekkel

Kockázatcsökkentés  
saját biztonságos 

konstrukcióval

Kockázatcsökkentés 
felhasználói információkon 

keresztül

Elérték a kitűzött 
kockázatcsökkentést?
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ISO 13849-1

Amennyiben a konstruktív megoldások nem ele-
gendők arra, hogy a kockázatot megfelelő mértékben 
csökkentsék, akkor az ISO 12100 szabvány védőbe-
rendezések tervezését írja elő. Az ilyen védőberende-
zésekhez való vezérlés szerkezeti részeinek bizton-
sági kialakítását az ISO 13849 szabvány ismerteti, 
amely mind pneumatikus mind hidraulikus, mechani-
kus és elektronikus biztonsági funkciókra is alkalmaz- 
hatóak. 

A szükséges teljesítményszint megadása ez esetben 
a biztonsági funkció olyan minőségi vizsgálatát jelenti, 
amelyet egy ISO 13849 szabvány szerint definiált 
kockázatbecsléssel határoznak meg (lásd az ábrát a 
túloldalon).

A vezérlőrendszer hozzájárul a kockázatcsökkentéshez

Megjegyzés

Az ISO 13849 szabvány szerint minden 
visszafordíthatatlan (ide tartoznak a törési 

forradások is) súlyos sérülésnek számít. A 
szabvány egy megjegyzésben azt a nem szab-
ványszerű utalást teszi, hogy ha óránként egy-
nél többször történik beavatkozás, akkor az 
F2-t kell választani, egyébként az F1-t (lásd az 
ábrát a túloldalon).

Az olyan veszélyek, mint a működtető elemek, 
behúzórészek stb., a kockázatértékelési gráf 
kidolgozásánál mindig biztonsági rendszerek, 
pl. védőkerítés, fénysorompó és hasonlók nél-
kül kerülnek kiértékelésre, mivel a biztonsági 
rendszerek csak a teljesítményszintből kerül-
nek levezetésre. Ehhez a gép minden üzemi ál-
lapotát ki kell értékelni: az automata-, karban- 
tartási- és tisztítási üzemmódot és sok minden 
mást. Különösen figyelni kell a karbantartási 
üzemmódra, mert itt közvetlenül a gép körüli 
veszélyes területen folyik a munkavégzés. 

3

Lépés

S1: Könnyű sérülés (általában  
  visszafordítható sérülés)

S2: Súlyos sérülés vagy  
  halál (álltalában nem  
  visszafordítható)

P1: Lehetséges meghatározott  
  feltételek mellett

P2: Aligha lehetséges

PLrF1: Ritkán - gyakrabban  
  között

F2: Gyakorta - tartósan  
  között

P2

P2

P2

P2

F2

F2

S2

P1

P1

P1

P1

F1

F1

S1

S: SÚLYOS 
SÉRÜLÉS

F: GYAKORISÁG ÉS  
TARTÓZKODÁSI IDŐ

P: A VESZÉLYEZTETÉ-
SEK CSÖKKENTÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGE

A KOCKÁZAT  
MAGASSÁGA

a

b

c

d

e
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A kiválasztott biztonsági lánc kiértékeléséhez a teljesítményszintet a következő értékek segítségével  
határozzák meg:

 Struktúra (kategória)

 MTTFd (Mean Time to Failure dangerous): Középidő a veszélyes kiesésig

 DC (Diagnostic Coverage): Diagnosztikai fedezeti ráta

 CCF (Common Cause Failure): Közös okból eredő hiba

 A biztonsági funkciók viselkedése meghibásodás esetén

 Biztonsági intézkedésért felelős szoftver

 Szisztematikus kiesések

 A biztonsági funkció előrelátható környezeti feltételek mellett való lehetséges kivitelezése

A következő duplaoldalon a kék nyíllal jelölt folyamat segít Önnek a teljesítményszint elérésben. A négy alappa-
raméternek (kategória, MTTfd, DC és CCF) biztosítania kell a tényleges biztonsági szintet úgy, hogy megfeleljen 
a kockázati diagram által megkövetelt minimumnak (lásd a kockázati diagramot a 15. oldalon).

5

Az elért teljesítményszint meghatározása

Lépés

Megjegyzés

 
A kapcsolódó dokumentáció az alkalmazandó irányelveknek megfelelően a bizonyítási kötelezettség 

 betartásánál mind az 5 lépésnél jelentős szerepet játszik, és 10 évig tetszőleges formában rendelke-
zésre kell állnia.

Itt dolgozzák ki a biztonsági funkció részleteit. Ez 
a tényleges biztonsági funkció fogalmától - úgy, mint 
biztonságos megállás, biztonságos légtelenítés, vá-
ratlan indítás elleni védelem és hasonlók - kezdve a 
biztonsági szerkezeti részek kapcsolási rajzainak el-
készítésén keresztül a meghibásodás esetén szüksé-
ges reakciók meghatározásáig terjed.

A gép biztonsági funkcióinak meghatározása

4

Lépés
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5

Lépés

(Folytatás)

1 Hardware 
struktúra

Kategória
A biztonsági funkció architektúrája (I, L, Q-ról  
konfigurálva). A kategória elemei az I (bemenet)  
L (logika) és O (kimenet). 5 

sz
in

t

B
1
2
3
4

2 Építőelemek 
élettartama

Nop*

MTTFd

B10d

1 Bizonyos komponens

1. A MTTFd értéket a gyártó 
bocsátja rendelkezésre.
2. MTTFd megállapítható a C 
függvényében.

Ha a B10d érték ismert, a  
következő képlet elfogadott:

*A gép gyártójának közölnie 
kell egy Nop értéket (előrelát-
hatólag milyen sűrűn kell 
évente a komponenseket  
leállítani). 

2 Teljes rendszer

3 
sz

in
t

Magas 30 év vagy több, 
max. 100 év

Közepes
10 év vagy több, 
kevesebb mint 
30 év

Alacsony
3 év vagy több, 
kevesebb mint 
10 év

3
A  

rendszer 
megbízha-

tósága

MTTFd

DCavg

DC

1 Bizonyos komponens

DC vizsgálata E-n  
keresztül.

DC vizsgálata FMEA-n  
keresztül.

2 Teljes rendszer

4 
sz

in
t

Magas 99 % vagy  
több

Közepes
90 % vagy több, 
kevesebb  
mint 99 %

Alacsony
60 % vagy több, 
kevesebb  
mint 90 %

Nincs Kevesebb,  
mint 60 %

4 Rendszer-
stabilitás

CCF A cél az, hogy min. 65 pontot elérjünk az F csatolása  
után (2. kategóriától). 2 

sz
in

t Igen 65 pont vagy 
több

Nem kevesebb mint 
65 pont

1 Kategória B 1 2 2 3 3 4

2
MTTFd  
minden  

csatornája

Alacsony a - a b b c -

Közepes b - b c c d -

Magas - c c d d d e

3 DCavg Nincs Nincs Alacsony Közepes Alacsony Közepes Magas

4 CCF Nincs 65 Pont vagy több

Az SMC az ÖN  
rendelkezésére  
bocsátja a kellő 

biztonságtechnikai 
információkat  

melyek a  
számításokhoz 
szükségesek.

Alkalmazható az  
1. kategóriánál és B kategóriánál

Alkalmazható a  
2. kategóriánál

Alkalmazható a  
3. kategóriánál és 4. kategóriánál

I OL

Bemenőjel Kimenőjel

I O

OTE

L

TE

Bemenőjel Kimenőjel

Kimenőjel

m

O1

O2

I1

I2

L1

L2

Bemenőjel

Bemenőjel

Kimenőjel

Kimenőjel

C

m

m

Az 1. kategóriának MTTFd szintje 
magasabb mint a 2. kategóriának, tehát 
a valószínűsége egy biztonsági funció 
meghibásodásának kisebb. Ennek 
ellenére egy hiba, akár a biztonsági 
funkció meghibásodását is okozhatja.

I: Benemő jel (pl.: szenzor)
L: Logika (pl.: PLC)
O: Kimenő jel (pl. szelep, relé)

m: Felügyelet
TE: Tesztelő berendezés
OTE: A TE kimenete

m:  Felügyelet
C:  Körök összehasonlítása

A 2. kategóriában egy hiba a bizonsági 
funkció meghibásodásához vezethet, ha 
ez a két teszt között lép fel.

A 3. kategóriában az ismeretlen hibák 
gyűjtése a biztonsági rendszer meghibá-
sodásához vezethet.

Az architektúra redundanciáját nem csak 
2 különböző fizikai csatornán át tudja 
megvalósítani, hanem egy építő csopor-
ton belül is lehetnek belső logikák melyek 
„egy hiba biztosítást” garantálnak.

Kategória Követelmény

B A biztonságilag fontos elemeknek el kell végezniük a feladatukat, és az előrelátható hatásokat is  
állniuk kell.

1 B Kat.    +
Megóvott alkatrész.

2 B Kat.    +
A biztonsági funkciókat meghatározott intervallumokban tesztelni kell.

3 B Kat.    +
Egy hiba nem vezethet a biztonsági funkció meghibásodásához.

4
B Kat.    +
Az „egy hiba biztos” rendszernek és az összegyűjtött ismeretlen hibának nem szabad a biztonsági  
funkció kieséséhez vezetnie. 
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3. Mit értünk a „váratlan indítás elleni  
védelem“ alatt? Nekem foglalkoznom  
kell ezzel? 

Alapvetően minden biztonsági funkciónál figye-
lembe kell venni az újraindítás elleni védelmet. Ez az 
ISO 13849-2 szabvány egyik alapvető biztonsági el-
vének tekintendő. Az újraindítás elleni védelem a 
következőt jelenti: egy áramszünet után (a komp-
resszor összeomlik, a sűrített levegő ellátás meg-
szűnik vagy csőtörés következik be) és annak visz-
szaállítását követően a gépet nem szabad külön in-
dítási parancs nélkül elindítani. Gyakran elegendő a 
primer oldali nyomásesés érzékelése, amely után a 
berendezést le kell zárni. (Vegye figyelemebe a 42. 
oldali példát.)

4. A bistabil szelepeket be szabad építeni  
a biztonsági funkcióba?

Az ISO 13849-2 szabvány bevált biztonsági alapel-
vek listájában található a „Biztosított pozíció“ pont, 
melynek a biztonságra hangsúlyt fektető termékek-
nek és rendszereknek meg kell felelniük. Ez a foga-
lom azt jelenti, hogy egy szerkezeti elem mozgatható 
alkatrészét (a szelep tolattyúja) mechanikusan a le-
hetséges pozíciók egyikében tartják. A súrlódás ön-

magában nem elegendő. Egy bistabil szelepet azonban 
csak súrlódással lehet egy pozícióban tartani, és így 
nem teljesíti ezt a jól bevált elvet. Ezeket az elveket a 
„B“ teljesítményszinttől kell teljesíteni.

A Német Munkavédelmi Intézet (IFA/BGIA) egyik állás-
foglalása szerint a bistabil szelepek csak akkor enge-
délyezettek, ha a véghelyzetekben biztosítóelemmel 
rendelkeznek (mechanikus reteszelés). Az SMC acél-
tolattyús szelepeinek nagy része rendelkezik ilyen re-
teszeléssel (lásd alul a képen), így biztonsági szem-
pontból fontos vezérlésekben használhatók. Itt az ISO 
13849-2 szabvány alapvető és jól bevált biztonsági 
alapelveit be kell tartani, különös tekintettel a követke-
zőkre: Az energia-leválasztás elvének alkalmazása 
(nyugalmi áram elve). A biztonságos állapotot a fe-
szültségmentesítéssel érik el. Ez azt jelenti, hogy a fe-
szültségmentesítés előtti utolsó kapcsolóállás a biz-
tonságos állapot. Továbbá egyes esetekben ellenőrizni 
kell, hogy az áramellátás kiesése és visszaállása során 
váratlan és/vagy további veszélyes mozgások előfor-
dulhatnak-e.

GY.I.K. Biztonságtechnika

1. Üzemi funkcióról vagy biztonsági  
funkcióról van szó?

Ha egy funkció kiesése vagy nem megfelelő műkö-
dése sérülést eredményezhet, akkor biztonsági funk-
cióról beszélünk. A pneumatikában gyakran az üzemi 
funkciók töltik be a biztonsági szempontokat - pél-
dául a középállású szelepeknél -, ezért a behelyezett 
szerkezeti elemeknek hosszú élettartamúnak kell len-
niük. 

2. A pneumatikus komponenseket alá kell 
vetni biztonságtechnikai vizsgálatnak? 

Igen, mivel az olyan pneumatikus működtető ele-
mek, mint a munkahengerek, komoly sérüléseket 
okozhatnak, ezért ezeket az ISO 12100 szabvány 
szerint kell értékelni, és adott esetben konstruktív 
vagy vezérléstechnikai intézkedésekkel kell őket biz-
tosítani. A pneumatikus vagy elektro-pneumatikus 
vezérléseket az ISO 13849-1 és -2 szabvány szerint 
kell értékelni, és megvalósítani.

Gyakori kérdések. Kompetens válaszok.
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9. A biztonsági PLC nagyon drága. A  
biztonsági funkciót pusztán pneumatikusan 
is kivitelezhetem?

Alapvetően azt kell mondani, hogy az olyan bizton-
sági funkciók, amelyek elektro-pneumatikusan meg-
valósíthatók, pneumatikusan is kivitelezhetők. A saját 
biztonsági PLC beszerzésének megtérülése a kívánt 
biztonsági és az ahhoz kért üzemi funkciók összetett-
ségétől függ. Különös figyelmet érdemelnek az ISO 
13849 szabvány által megkövetelt érzékelők a diag-
nosztikai fedezeti ráta teljesítéséhez a 2. kategóriától. 
Ennek pusztán pneumatikus megvalósítása jelentős 
többletmunkát jelent a kapcsolás, a szerkezeti ele-
mek mennyiségének és az abból adódó költségek 
megtervezésében. Így gyakran egy biztonsági PLC 
beszerzése gazdaságosabb megoldás a biztonsági 
funkció pusztán pneumatikus kivitelezésével szemben.

10. Honnan kapom meg az SMC szerkezeti 
elemek szükséges, biztonság szempontjából 
fontos mutatószámait?

Az SMC minden biztonság szempontjából fontos 
mutatószámot, pl. B10 és MTTF értéket e-mailen ke-
resztül szívesen rendelkezésére bocsát. Az SMC to-
vábbá online elérhető Sistema könyvtárat kínál a 
www.smc.at/safety alatt. A Sistema egy program a 
biztonsági funkciók kiszámításához, amelyet a Német 
Munkavédelmi Intézet (IFA) díjmentesen bocsát ren-
delkezésre.

11. Hogyan néz ki egy pneumatikus  
karbantartási biztosítás (Lockout-Tagout)?

A karbantartási biztosítások (angolul Lockout-Tagout, 
LOTO) olyan műszaki berendezések, amelyek állítóele-
meit, tehát kapcsolókat, záró- vagy golyósszelepeket 
stb., egy bizonyos helyzetben rögzítenek. Ezeket az  
illetéktelen hozzáférés vagy véletlen bekapcsolás ellen 
alkalmazzák, például egy karbantartási folyamat alatt.

Ha a beállítási, ill. karbantartási üzemmód nyomásmen-

tes állapotban megvalósítható, akkor lehetőség van 
arra, hogy az SMC fő zárószelepet (VHS sorozat)  
légtelenített állásban rögzítsék.

5 biztonsági szabály:

Ausztriában a biztonsági szabályok a „Munkaválla-
lók áramütéssel szembeni védelméről szóló rendelet 
12. §-ában“ (a 2002. évi elektromos védelemről 
szóló rendelet - ESV 2012) vannak meghatározva a 
következőképpen:

1. Feszültségmentesítés. 
2. Véletlen visszakapcsolás elleni biztosítás. 
3. A teljes feszültségmentesség meghatározása. 
4. Földelés és rövidre zárás. 
5. A szomszédos, feszültség alatt álló alkatrész  
 letakarása, vagy burkolattal való ellátása.

Ezeket a szabályokat analóg módon a pneumatikára 
is alkalmazni kell, amennyiben megvalósíthatók.

5. Az olyan szelep, amelynél a hálózati  
feszültséget és a vezérlő levegőt külön meg 
lehet szakítani, kétcsatornás megoldást  
jelent? 

Egy kétcsatornás megoldásnak legalább „egy hiba 
biztosnak“ kell lennie, ez azt jelenti, hogy egyetlen 
hiba a biztonsági láncban (pl. egy szelep nem kap-
csol) nem okozhatja a biztonsági funkció elvesztését. 
Az elővezérelt szelepnél ez nem így van, mert egy 
hiba a fő szelep tolattyúján (pl. egy forgács, amely 
blokkolja a tolattyút) a teljes rendszer meghibásodá-
sát okozza. A fő szelep hibájánál csak a hiba ISO 
13849-2 szabvány szerinti kizárása igazolhatja a 
rendszer alkalmasságát. A hibák kizárásait mégis át-
gondoltan kell alkalmazni.

6. Van összefüggés a SIL (Safety-Integra-
tes-Level - biztonságintegritási szint) és PL 
(Performance-Level - teljesítményszint)  
között? 

Igen, mindkét rendszer a kiesés valószínűsége 
szerint van összekapcsolva, és ennek megfelelően 
lehet átszámítani őket. Általánosságban a SIL-t csak 
komplett rendszerekhez lehet kiszámítani. Egy külön 
termék nem rendelkezhet SIL-lel.

7. Mely alapelveket kell betartani a  
(pneumatikus üzemeltetésű) elválasztó  
védőburkolatok kialakításánál? 

Az elválasztó védőburkolatokra vonatkozó 953 
Ö-Norm szabványt teljesíteni kell. Idézet a 953:2009 
szabvány 5.2.5.2 pontjából: „A gépi hajtású elválasztó 
védőburkolatok nem okozhatnak sérüléseket (pl. záró-
nyomás, erőkifejtés, sebesség, éles peremek által). Ha 
egy elválasztó védőburkolat olyan nem elválasztó vé-
dőberendezéssel van ellátva, amelynek hatására az el-
választó védőberendezés automatikusan újból kinyílik, 
amint egy személy vagy tárgy a védőberendezéssel 
érintkezik, akkor az az erő, amely megakadályozza a vé-
dőburkolat bezáródását, nem lehet nagyobb 150N-nál. 

A védőburkolat kinetikus energiája nem lehet nagyobb 
10 J-nál. Ha nincs felszerelve ilyen jellegű biztonsági 
berendezés, akkor ezeket az értékeket 75 N-ra és  
4J-ra kell megfelelően csökkenteni.“ 

8. A biztonsági funkciót terepi busz átvitellel 
is megvalósíthatom?

Amennyiben nincs biztonságos terepi busz megol-
dás (master, szelepsziget stb.) beépítve, akkor a „B“ 
PL maximális teljesítményszintje érhető el. Ha na-
gyobb teljesítményszintre van szükség, akkor stan-
dard terepi busz protokollt kell alkalmazni (ProfiBus, 
CAN, EtherCat és hasonlók), amíg a biztonsági funk-
ciót ki nem veszik belőle. A tápellátó egység EX9-
PE1-X15 hibamentes átkapcsolást biztosít, ahol le-
hetséges a szelepcsoport kétcsatornás elektromos 
lekapcsolása.

P
LC
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(b
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Biztonsági relé

PLC_IN (biztonsági)

+24V

Biztonsági relé

PLC_IN (biztonsági)

+24V

0V

+24V
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Elvárások a pneumatikában

Szenzorok:

 Végálláskapcsoló 
 Nyomáskapcsoló 
 Szelepek mechanikus zavarainak lekérdezése

Hibák kiderítése az ISO EN  
13849-2 listából:

 A kapcsolási idők megváltozása 
 Nem kapcsol be, vagy nem teljesen kapcsol be 
 Önálló változás kiindulási kapcsolóállás nélkül  

 (bemeneti jel) 
 Szelepház repedése

 Kék vonal: Szelep kapcsolókimenet 
 Piros vonal: Nyomás létrejötte a  

 nyomáskapcsolónál 
 Δ t: Ha a szelep kapcsolását követően egy  

 meghatározott időn belül a nyomás nem  
 emelkedik az előre meghatározott értékre,  
 akkor hibaüzenetet kell küldeni.

Elvárások a pneumatikában

Pneumatikus rendszerek és elektromos érzékelők

A pneumatikus szerkezeti elemek és elektronikus érzékelők optimális összjátékánál a teljeskörű vezérlőrend- 
szerek biztonságát garantáljuk. Az érzékelők a diagnosztikai fedezeti rátához fontosak a 2. kategóriától. 

A plauzibilitás ellenőrzése alapján értékelik, hogy egy érzékelő digitális vagy analóg jele egy bizonyos  
időtartamon belül az elvárásnak megfelelően változik-e. 

Így például a munkahengerhez tartozó végálláskapcsolónak az előre meghatározott időablakban a szelep  
kapcsolása után jelváltást kell adnia.

1

t

0

Elvárások a pneumatikában

1. diagram
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Szimbólumok

Megjegyzés a vészleállításhoz

 
Minden gépnek rendelkeznie kell egy vészleállító biztonsági funkcióval. Ezeket azonban elsődleges,  

 automatikusan működő biztonsági funkciók nem helyettesíthetik. Csak arra ad lehetőséget, hogy a 
gépet veszélyes helyzetben biztonságos helyzetbe állítsák.

A gépi berendezésekről szóló irányelv  
szerinti biztonsági szerkezeti elemek
Definíciók és jellemzők Biztonsági funciók és vészleállítás

A gépi berendezésekről szóló irányelv nemzeti 
megvalósítását a 2010 óta érvényes gépek bizton-
ságáról szóló rendelet tartalmazza. A gépi berende-
zésekről szóló irányelvnek megfelelően egy biztonsági 
szerkezeti elem olyan alkatrész,

 amely egy biztonsági funkció garantálására szolgál, 
 amelyet külön hoznak forgalomba, 
 amelynek kiesése vagy meghibásodása személyek  

 biztonságát veszélyezteti, 
 amely a gép működéséhez nem szükséges, vagy  

 amellyel a gép működéséhez megszokott  
 alkatrészeket pótolni lehet.

Megjegyzés

A biztonsági szerkezeti elemet az alkat-
részgyártó biztonságtechnikailag értékeli. 

Így annak beszerelőjének már nem szükséges 
elvégeznie az ISO 13849-2 szabvány szerinti 
újbóli értékelést.

Egy biztonságra irányuló vezérlésben a beépít-
hető biztonsági szerkezeti elemek mellett stan-
dard alkatrészeket is be lehet építeni. Ezeket 
mindenesetre a rendszerelemzés keretén belül 
kell kiértékelni.

Pneumatikus biztonsági funkciók

Biztonságos leállás Nyomáscsökkentés

Biztonságos leszellőztetés Kétkezes kapcsolás

Biztonságos behúzás Váratlan indítás elleni védelem

Biztonságos kitolás
Vészleállítás 
(kibővített biztonsági funkció)
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3. példa

Kétkezes kapcsolás (PL c, 1. Kategória) és  
váratlan indítás elleni védelem (PL c, 1. Kategória)

34.
oldal 

4. példa

Biztonságos leállás (PL d, 3. Kategória) és  
váratlan indítás elleni védelem (PL d, 3. Kategória)

36.
oldal 

6. példa

Nyomáscsökkentés (PL c, 1. Kategória) és  
váratlan indítás elleni védelem (PL c, 1. Kategória)

40.
oldal 

5. példa

Biztonságos leszellőztetés (PL c, 1. Kategória) és váratlan  
indítás elleni védelem lábpedállal (PL c, 1. Kategória)

38.
oldal 

1. példa

Biztonságos leszellőztetés (PL e, 4. Kategória) és  
váratlan indítás elleni védelem (PL e, 4. Kategória)

30.
oldal 

7. példa

Nyomáscsökkentés (PL d, 3. Kategória) és  
váratlan indítás elleni védelem (PL d, 3. Kategória)

42.
oldal 

2. példa

Biztonságos leállítás (PL d, 3. Kategória) és  
váratlan indítás elleni védelem (PL d, 3. Kategória)

32.
oldal 
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Kiinduló helyzet

A védőrács ajtajának kinyitásával kell a pneumatikus 
rendszert légteleníteni. Ez esetben a veszélyes terüle-
ten végzett karbantartási munkák ideje alatt nem sza-
bad a gépnek váratlanul elindulnia.

Kapcsolás leírása

A kívánt „Biztonságos légtelenítés“ biztonsági funkciót, és a váratlan indítás elleni védelmet ebben a példában a 
biztonsági szerkezeti elem végzi. A szükséges fedezeti rátát is ez teljesíti (az 1S1.1 és 1S1.2 által). Közben biz-
tosítani kell, hogy a másodlagosan beépített szelepek (2V1 és 3V1) áramszünet vagy meghibásodás esetén is 
engedjék a légtelenítést. Tehát például nem szabad középhelyzetben zárt 5/3-utú szelepet használni.

Biztonsági funkciók a gyakorlatban - 1. példa

Megjegyzések a megvalósításhoz

A szelep légtelenítő kapacitását úgy kell megadni, 
hogy a belépés időpontjában a veszélyes területen 
már ne fordulhasson elő veszélyt okozó mozgás.

A légtelenítőszelep után egyetlen részegység sem 
veszélyeztetheti vagy késleltetheti a biztonságos lég-
telenítést (pl. utólag hibásan bekapcsolt szerkezeti 
egységek).

A hangtompítók rendszeres ellenőrzése garantálja 
az időben történő légtelenítést. A biztonsági szerkezeti 
elemet nem kell az ISO 13849-2 szabvány szerint vali-
dálni, mert azt az alkatrészgyártó a CE-konformitás 
keretén belül már megtette.

Biztonságos leszellőztetés (PL e,  
4. Kategória) és váratlan indítás elleni  
védelem (PL e, 4. Kategória)

29Gyakorlati példák

Bizonsági szelep ISO 13849-1
Cikkszám: VP*44*-X538

Bizonsági szelep ISO 13849-1
Cikkszám: VG342-X87

Kézi elzárószelep
Cikkszám: VHS

SMC termékek (bővebb információ a 46. oldalon)

1S1.1

1V1.1

PLCAjtó  
kapcsoló

1V1.2

1S1.2

Gyakorlati példák

Biztonságos munka az SMC-vel

A következő oldalakon biztonsági funkció 
megtervezéséhez talál szokásos gyakorlati 
példákat. Minta-berendezésünk alapján hét 
olyan gyakorlati példát mutatunk be, melyek 
nemcsak a kiinduló helyzet alapvető elképze-
léseire mutatnak rá, hanem ezen felül a meg-
valósításra vonatkozó megjegyzésekre is. 
Amennyiben az Ön gépén hasonló alkalmazá-
sok vannak, akkor javasoljuk, hogy az egyedi 
szempontokról biztonsági szakemberünkkel 
folytasson további egyeztetéseket.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a felsorolt 
szabványokra vonatkozó hivatkozások nem 
teljes körűek, hanem csak tájékozódási segít-
séget nyújtanak. A megadott teljesítmény-
szintek csak a mindenkor bemutatott szerke-
zetre érvényesek. Az élettartam mutatószá-
mait, a diagnosztikai fedezeti rátát és a 
kiegészítő részrendszereket (bemeneti és lo-
gikai egységek) a gép gyártójának szakvéle-
ményeznie kell.

A következő oldalakon ajánlásokat talál a biztonsági  
funcióval kapcsolatos elképzeléseihez, szokásos példákkal  
a gyakorlatból.
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Kapcsolás leírása

A biztonsági funkció első csatornája egy 5/3-utú szelepből (2V1) áll. Ahogy az a blokkdiagramon látható, a 2V1 
5/3-utú szelepnek a 2S1 és 2S2 érzékelőkre van szüksége, hogy elérje a szükséges diagnosztikai fedezeti rátát.

A második csatorna az 5/2-utú szelepből (2V2) és a vezérelt fojtó-visszacsapó szelepekből (2V3 és 2V4) áll. Eb-
ben a példában a beépített nyomásérzékelő (2S3) ellenőrzi a második kör funkcióit a szerkezeti elemekkel (2V2, 
2V3 és 2V4). A 3. kat. váratlan indítás elleni védelmet a középhelyzetben zárt 5/3-utú szelep és a vezérelt foj-
tó-visszacsapó szelepek valósítják meg.

SMC termékek (bővebb információ  
a 46. oldalon)

Digitális nyomásszenzor
Cikkszám: ISE30A

Mágnesszelep
Cikkszám: SY

Vezérelt fojtó-visszacsapó  
szelep

Cikkszám: ASP

Kiinduló helyzet

Amikor a hibás darabokat leveszik a szállítószalagról, 
akkor a fénysorompó megszakításával kell a mögötte 
lévő hajtásokat biztosan megállítani. A fénysorompó 
veszélyes területén való munkálatok ideje alatt nem 
szabad a gépnek váratlanul elindulnia. A pneumatikus 
szelepeket, valamint a diagnosztikát a nyomáskap-
csolóval egy szelepszigetre kell felszerelni. 

Biztonsági funckiók a gyakorlatban - 2. példa

Biztonságos leállítás (PL d,  
3. Kategória) és váratlan indítás  
elleni védelem (PL d, 3. Kategória)

A biztonság szempontjából fontos szelepek kikap-
csolása nem a standard terepi buszon keresztül törté-
nik, mert az túl bizonytalan lenne. Hanem egy saját 
vezérlésű modulon keresztül a szelepszigeten belül 
(Bővebb információ „Gyakori kérdések” 22. oldalon) 
kell történjen.

Az aktuátorok függőleges helyzetű, nagy terhekkel 
való beépítésénél a vezérelt fojtó-visszacsapó szele-
peket speciálisan, közvetlenül a hengerbe kell becsa-
varozni.

Mivel a vezérelt fojtó-visszacsapó szelepek üléké-
nél jelenleg nem ellenőrzik annak állását, a funkciót 
rendszeresen ellenőrizni kell.

A „Biztonságos megállás“ pneumatikus biztonsági 
funkciónál mindig a munkahenger utóműködését kell 
figyelembe venni a sűrített levegős kompresszió alap-
ján.

Megjegyzések a megvalósításhoz

Az érzékelőket manipulálások ellen biztonságosan 
kell beépíteni úgy, hogy csak speciális szerszámmal le-
hessen őket elállítani. A fénysorompó veszélyes terület-
től való távolságát olyan mértékben kell megválasztani, 
hogy a biztonsági lánc a veszélyes aktuátort időben 
meg tudja állítani, mielőtt az üzemi személyzet a veszé-
lyes területre jutna. 

2S1 2S2

2V1

PLCFényfüg-
göny

2V2 2V3 2V4

2S3

2V4

2V3

2S3

2V22V1

2S1

2S2

4 2

1P 2/4
3

5 31

4 2

5 31
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Kétkezes-indítószelep
Cikkszám: VR51

Pneumatikus működtetésű szelep
Cikkszám: VSA7-6

Optikai kijelző
Cikkszám: VR31

SMC termékek  (bővebb információ a 46. oldalon)

Kiinduló helyzet

A hengerdugattyú és dugattyúrúd közötti krimpelést 
egy tisztán pneumatikus, kétkezes kioldású prés 
végzi el. Közben a préshengerek gombjának elenge-
désekor annak vissza kell állnia a felső véghelyzetbe.

Biztonsági funckiók a gyakorlatban - 3. példa

Megjegyzések a megvalósításhoz

A sajtolószerszám átkapcsolásánál az összenyo-
módás veszélyét ki kell értékelni. A biztonsági funk-
ció kivitelezése alatt nem szabad új veszélyes helyet 
generálni. A kockázatelemzésnek tartalmaznia kell a 
megfelelő viselkedést meghibásodás esetén.

A két kioldógomb távolságára és kivezetésére vo-
natkozóan az EN 574 szabványt kell figyelembe venni.

A (1Z1) biztonsági szerkezeti elemet nem kell az ISO 
13849-2 szabvány szerint validálni, mert azt az alkat-
részgyártó a CE konformitás keretén belül már meg-
tette.

Kétkezes vezérlés (PL c, 1. Kategória)  
és váratlan indítás elleni védelem  
(PL c, 1. Kategória)

Kapcsolás leírása

A két gomb közel egyszerre történő megnyomásával a kétkezes biztonsági szelep (1Z1) pneumatikus kimenő 
jelet generál. Az automatikus átkapcsolás a pneumatikusan vezérelt 5/2-utú szelepen (1V3) keresztül valósul 
meg, ami a jel megszűnése után visszaáll alaphelyzetbe.

1V31V21V2 1Z1

1Z1

1V3

1V21V1

IN

IN
OUT

14

4

2

1 3

2

1 3

2

5 1 3
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Kiinduló helyzet

A csomagológép védőburkolatának kinyitásával minden 
pneumatikus hajtást biztonságosan kell leállítani. A vé-
dőburkolatot egy kétcsatornás mechanikus véghelyzet 
kapcsoló ellenőrzi.

Biztonsági funckiók a gyakorlatban - 4. példa

Megjegyzések a megvalósításhoz

A védőajtó veszélyes területtől való távolságát olyan 
mértékben kell megválasztani, hogy a biztonsági lánc 
a veszélyes aktuátort időben meg tudja állítani, mielőtt 
a személyzet a veszélyes üzemi területre jutna.

Az aktuátorok függőleges helyzetű, nagy terhekkel 
való beépítésénél a vezérelt fojtó-visszacsapó szele-
peket speciálisan, közvetlenül a hengerbe kell becsa-
varozni.

A „Biztonságos megállás“ pneumatikus biztonsági 
funkciónál mindig a henger utóműködését kell figye-
lembe venni a sűrített levegős kompresszió alapján.

A (2V2 és 2V3) biztonsági szerkezeti elemet nem kell 
az ISO 13849-2 szabvány szerint validálni, mert azt az 
alkatrészgyártó a CE-konformitás keretén belül már 
megtette.

Biztonságos megállás (PL d,  
3. Kategória) és váratlan indítás  
elleni védelem (PL d, 3. Kategória)

Kapcsolás leírása

Ahogy az a blokkdiagramon látható, az első csatornának, mely az 5/3-utú szelepen keresztül (2V1) valósul meg, 
a mindenkori érzékelőkre (2S1 és 2S2) van szüksége, hogy elérje a szükséges diagnosztikai fedezeti rátát. 

A második csatorna két biztonsági szerkezeti elemből (2V2 és 2V3) áll, melyek közvetlenül a hengerrel vannak ösz-
szekötve. A 2. példával szemben a lekérdezhető biztonsági szelepek használatával nem szükséges a vezérelt fojtó- 
visszacsapó szelepek működésének rendszeres ellenőrzése. Ebben a példában a biztonsági szerkezeti elemekbe in-
tegrált tolórúd pozíció lekérdezés (2S3 és 2S4) ellenőrzi a második kör funkcióit. A 3. kategóriában lévő váratlan  
indítás elleni védelem a középhelyzetben zárt 5/3-utú szelep és a vezérelt fojtó-visszacsapó szelepek segítségével  
valósul meg.

Biztonsági szelep ISO 13849-1 
Cikkszám: VP*42-X536

Mágnesszelep
Cikkszám: SY

Kézi tehermentesítő szelep
Cikkszám: KE

SMC termékek (bővebb információ a 46. oldalon)

2S1 2S2

2V1

PLC
Fényfüg-

göny
2V2 2V3

2S42S3

2(12)

2

1 3

2

4 2

5 1 3

1 3

4(32)

1(11) 3(31)

2(12) 4(32)

1(11) 3(31)

2S1

2S2

2S4

2V3

2S3

2V2

2V1
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Biztonsági szelep ISO 13849-1
Cikkszám: VP*42-X536

Lágy-indító szelep
Cikkszám: AV(A)

Mágnesszelep
Cikkszám: VT

SMC termékek (bővebb információ a 46. oldalon)

Kiinduló helyzet

Ha a kezelő a pirosan jelölt veszélyes területre lép, 
akkor a robotnak biztonságosan le kell állnia, és a 
pneumatikus rendszert biztonságosan kell légtelení-
tenie. A veszélyes területet egy lézerszkenner figyeli. 
A robot ebben a példában nem része a biztonság-
technikai vizsgálatnak.

Biztonsági funckiók a gyakorlatban - 5. példa

Megjegyzések a megvalósításhoz

A szelep légtelenítő kapacitását úgy kell megadni, 
hogy a belépés időpontjában a veszélyes területen 
már ne fordulhasson elő veszélyt okozó mozgás.

A légtelenítőszelep után egyetlen részegység sem 
veszélyeztetheti vagy késleltetheti a biztonságos lég-
telenítést (pl. utólag hibásan bekapcsolt szerkezeti 
egységek).

A hangtompítók rendszeres ellenőrzése garantálja 
az időben történő légtelenítést.

A biztonsági szerkezeti elemet nem kell az ISO 
13849-2 szabvány szerint validálni, mert azt az alkat-
részgyártó a CE-konformitás keretén belül már meg-
tette.

Biztonságos légtelenítés (PL c, 1. Kategória) 
és váratlan indítás elleni védelem lábpedállal 
(PL c, 1. Kategória)

Kapcsolás leírása

A biztonsági szerkezeti elem és a szelep (1V1) a rendszert egycsatornásan légteleníti. Diagnosztikai fedezeti 
ráta az 1. kategóriánál nem szükséges.

1S1

1V1

1V1

1S1

21
3

21
3

21
3

2(12)
4(32)

3(31)
1(11)
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Kézi elzárószelep
Cikkszám: VHS

Lágy-indító szelep
Cikkszám: AV(A)

Mechanikusan állítható  
nyomáskapcsoló
Cikkszám: IS10

SMC termékek (bővebb információ a 46. oldalon)

Kiinduló helyzet

Ha a kezelő a sárgán jelölt veszélyes területre lép, akkor 
a robotnak a sebességet, a pneumatikus rendszer-
nek pedig a nyomást kell csökkentenie. A veszélyes 
területet egy lézerszkenner figyeli. A robot ebben a 
példában nem része a biztonságtechnikai vizsgálatnak. 

Biztonsági funckiók a gyakorlatban - 6. példa

Megjegyzések a megvalósításhoz

A nyomást a karbantartási időszakban egy biztonsá-
gos szintre kell csökkenteni, amíg az alkalmazás engedi, 
úgy, hogy az aktuátor ne okozzon zúzódásveszélyt.

Az applikáció függő alkalmazások esetén igen 
gyakran a munkahenger megvezethetősége áll a kö-
zéppontban, ami a munkahenger túldimenzionáltságát 
okozza. Ennek következménye egy megnövekedett 
biztonsági kockázat a túl magas tolóerő miatt.

Nyomás csökkentése (PL c, 1. Kategória)  
és váratlan indítás elleni védelem  
(PL c, 1. Kategória)

Kapcsolás leírása

A nyomást a beépített szűrőszabályozó (1Z1) csökkenti, meghibásodás esetén a túlnyomáscsökkentő szelep 
csökkenti a rendszer kritikus túlnyomását. A nyomáskapcsoló opcionális, mert az 1. kategória esetén ez nem 
kötelezően szükséges.

1S1

1V1

1Z1

1S1

1V1

14

2

21

3

21
3
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Biztonsági szelep ISO 13849-1
Cikkszám: VP*44*-X538

Digitális nyomásszenzor
Cikkszám: ISE30A

E/P Proporcionális átalakító
Cikkszám: ITV

SMC termékek (bővebb információ a 46. oldalon)

Kiinduló helyzet

Az üzemmód választó kapcsoló által az automata 
üzemmód mellett a karbantartási üzemmód is kivá-
lasztható. A kezelőállomások karbantartási üzem-
módjában az aktuátoroknak nyomás alatt elmozdít-
hatónak kell lenniük.

A nyomást a karbantartási időszakban biztonságos 
szintre kell csökkenteni, úgy, hogy az aktuátorok ne 
okozzanak zúzódásveszélyt, de a beállítási munkák 
elvégezhetők legyenek. Amennyiben a nyomás eléri a 
kritikus szintet, akkor a berendezést légteleníteni kell.

Biztonsági funckiók a gyakorlatban - 7. példa

Megjegyzések a megvalósításhoz

A karbantartási üzemmódot a üzemmód választó 
kapcsolónál csak megfelelő kulccsal lehessen kiválasz-
tani.

A szakképzett személyzettel ismertetni kell a kar-
bantartási üzemmódon belül fennmaradó kockázatot. 

Nyomás csökkentése (PL d,  
3. Kategória) és váratlan indítás  
elleni védelem (PL d, 3. Kategória)

Kapcsolás leírása

Habár ezt a kapcsolást a 3. kategória szerint végzik, a nyomás biztonságos csökkentését csak egy  
elektro-pneumatikus nyomásszabályozó végzi. 

Ha a nyomás a két nyomáskapcsoló egyikénél a meghatározott küszöbérték fölé emelkedik, akkor a teljes  
berendezés a biztonsági szelepen (1V1) keresztül légtelenít.

A diagnosztikát a biztonsági szerkezeti elembe integrált zavarlekérdezés adja. 

A váratlan indítás elleni védelmet a nyomáskapcsolók (1S3 és 1S4) látják el, amelyeket a kereszt- 
összehasonlítások által ellenőriznek. 
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Szabványok

Biztonsági funciók a gyakorlatból

SZABVÁNY 1. PÉLDA 
(30. oldal)

2. PÉLDA 
(32. oldal)

3. PÉLDA 
(34. oldal)

4. PÉLDA 
(36. oldal)

5. PÉLDA 
(38. oldal)

6. PÉLDA 
(40. oldal)

7. PÉLDA 
(42. oldal)

MSZ EN ISO 
12100:2011

Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás 
általános elvei. Kockázatértékelés és kocká-
zatcsökkentés

MSZ EN ISO 
13849-1:2008

Gépek biztonsága. Vezérlőrendszerek 
biztonsággal összefüggő szerkezeti részei.  
1. rész: A kialakítás általános elvei

MSZ EN ISO 
13849-2:2013

Gépek biztonsága. Vezérlőrendszerek 
biztonsággal összefüggő szerkezeti részei.  
2. rész: Validálás

MSZ EN ISO 
13857:2008

Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a  
veszélyes terek felső és alsó végtaggal való  
elérése ellen

MSZ EN 
1037:1995+ 
A1:2008

Gépek biztonsága. A váratlan indítás  
megelőzése

MSZ EN ISO 
4414:2011

Pneumatikus teljesítményátvitel. A rendszerek 
és szerkezeti elemeik általános szabályai és 
biztonsági követelményei 

MSZ EN 
574:1996+
A1:2008

Gépek biztonsága. Kétkezes kapcsolók. 
Működési szempontok. Kialakítási elvek

MSZ EN ISO 
13850:2008 

Gépek biztonsága. Vészkikapcsolás. Tervezési 
alapelvek 

ISO 1219-1
Hidraulikus rendszerek és alkatrészek. Grafikus 
jelképek és kapcsolási rajzok. Grafikus jelképek a 
hagyományos és adattechnikai alkalmazásokhoz
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SMC termékek

BIZTOSÍTÓELEMEK

Biztonsági szelep ISO 13849-1

 Biztonsági elem

 1. Kategória

 Átáramlás max. 3700 NL/min

Cikkszám:  
VP*42-X536

Biztonsági szelep ISO 13849-1

 Biztonsági elem

 4. Kategória

 Átáramlás max. 2180 NL/min

Cikkszám:  
VP*44*-X538

Biztonsági szelep ISO 13849-1

 Biztonsági elem

 4. Kategória

 Átáramlás max. 13000 NL/min

Cikkszám:  
VG342-X87

Kétkezes-indítószelep

 Biztosítóalkatrész

 1. Katalógus IIIA típus EN 574 szerint

Cikkszám:  
VR51

ÚTSZELEPEK

Mágnesszelep

 Számos szelep funkció beleértve a  
 kézi leeresztést is

 Acéltolattyú opció a bistabil szelepeknél is

 Önálló szelepként is kapható

Cikkszám:  
SY

Mágnesszelep

 Számos szelep funkció

 Gumitömítéses kivitel

Cikkszám:  
VQM

Mágnesszelep

 3/2-utú közvetlen vezérlésű ülékes  
 szelep

Cikkszám:  
VT

Lágy-indító szelep

 Be- és lekapcsolás kézi  
 segédműködtetéssel

 Elérhető csak pneumatikus  
 működtetéssel is

Cikkszám:  
AV(A)

Pneumatikus működtetésű szelep

 Pneumatikus működtetésű 5/2 vagy  
 5/3-utú szelep ISO 1 és ISO 2  
 méretben

Cikkszám:  
VSA7-6

Pneumatikus működtetésű szelep

 Pneumatikus működtetésű 3/2 -utú 
ülékes szelep

Cikkszám:  
VTA



48 49Fókuszban a biztonság SMC termékek

Kézi elzárószelep 

 3/2-utú kézi szelep, a teljes sűrített  
 levegő rendszer leszellőztetésére,  
 átfedésmentes kapcsolás, jelzőfestékkel 
 lakkozott forgatógomb, lakattal zárható  
 kivitelben.

Cikkszám:  
VHS

ZÁRÓ- ÉS ÁRAMLÁSSZELEPEK

Vezérelt fojtó-visszacsapó szelep

 Csatlakozó méret: 1/8”-tól 1/2”-ig

 Közvetlenül a munkahengerbe  
 szerelhető

Cikkszám:  
ASP 

Vezérelt fojtó-visszacsapó szelep tehermentesítő szeleppel

 Csatlakozó méret: 1/8”-tól 1/2”-ig

 Közvetlenül a beavatkozó szervre  
 szerelhető

Cikkszám:  
ASP-X352

Tehermentesítő szelep

 Csatlakozó méret Ø 6-12mm vagy Rc  
 1/4 és 3/8 

Cikkszám:  
KE

Pneumatikus logikai szelep

 Logikai szelep ÉS / VAGY funkcióval Cikkszám:  
VR12

Optikai kijelző

 Optikai kijelző nyomásellenőrzéshez,  
 csatlakozó méret Rc 1/8

Cikkszám:  
VR31

SZENZOROK

Digitális nyomásszenzor

 Beállítható nyomás- és vákuumszenzor 
 digitális kijelzővel

Cikkszám:  
ISE30A

Mechanikusan beállítható nyomáskapcsoló

 Kapcsolótípus (Reed-relé)

 A levegőelőkészítő egységgel blokkba  
 építhető

Cikkszám:  
IS10

Jeladó

 Elektronikus

 Kör keresztmetszetű horonyba

Cikkszám:  
D-M9 

Jeladó

 Mechanikus (Reed)

 Kör keresztmetszetű horonyba

Cikkszám:  
D-A93
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CE-konform biztonsággal

Az SMC teljeskörű megoldásai

Az SMC csúcsteljesítményre, jövőbe mutató úttörő 
szellemre és világszerte piacvezető státuszra törek-
szik. Az automatizálási technológián túl a biztonsági 
kérdésekben fontos számunkra a személyes elkötele-
zettség és az olyan egyéni megoldások, amelyek min-
den jogi, gazdasági és üzemi szempontot teljesítenek.

A korneuburgi központunkban és a szakértői 
hálózatunkkal a következőket kínáljuk:

 ügyfélorientált, rugalmas gyártás,

 átfogó raktárkészlet, hogy a termék 24 órán belül el- 
 érhető legyen,

 a legmodernebb Technology Center Ausztriában  
 gépekkel, prototípus-gyártással, tesztlaboratóriu- 
 mokkal, tartós kísérleti berendezésekkel és oktatási  
 központtal,

 minőségbiztosítás „ISO 9001“ tanúsítvánnyal. Ahhoz, hogy ki tudjuk értékelni, hogy az Ön berendezése esetében CE-jelö-
lésre köteles biztonsági szerkezeti elemről van-e szó, előkészítettünk Önnek 
egy egyszerű online formanyomtatványt, amelyet a www.smc.at/safety hivat-
kozáson keresztül ér el.

Ezek az elsőosztályú feltételek teszik az SMC-t olyan 
erős partnerré, hogy az Ön által kívánt biztonsági 
szerkezeti elemeket a gépi berendezésekről szóló 
irányelv előírásainak megfelelően ki tudja fejleszteni, 
és meg tudja megvalósítani. Az általunk már beépít-
hető biztonsági megoldásokat közvetlenül az SMC 
korneuburgi telephelyén látják el CE megfelelőségi  
jelöléssel. Kiszállításkor megkapja az előírások sze-
rinti használati utasítást és az EK-megfelelőségi 
nyilatkozatot.

A CE-köteles kapcsolószekrények körüli szolgáltatá-
saink az átfogó elemzéstől elkezdve a megtervezé-
sen, formatervezésen és gyártáson át egészen a 
dokumentációig, validálásig és az Ön vállalkozásá-
ban való oktatásig terjed. Közben garantáljuk a 
CE-konformitást és minden komponens és szerke-
zeti elem elsőosztályú minőségét.
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Elsődleges innovációs erő

A jó hírű gazdasági magazin, a „Forbes“ az SMC-t 
teljesítményével 2013-ban már sorban a harmadik al-
kalommal tüntette ki a „A világ leginnovatívabb vállal-
kozásai Top 100“ között. A rangsor meghatározó ele-
mei közé tartozik az elkötelezettség a kutatásban és 
fejlesztésben, az újrabefektetési arány és a konszern 
anyagi teljesítőképessége. Ez az elismerés a teljes 
ágazatban egyedülálló.

Alapelvünk a legkiválóbb minőség

Ha a legkiválóbb minőségről van szó, akkor nem 
kötünk kompromisszumokat. A minőséggel szemben 
támasztott igényünk nem csak a termékeinkre és 
szolgáltatásainkra érvényes, hanem magában foglalja 
vállalatunk minden területét. A tökéletesen összehan-
golt infrastruktúránknak köszönhetően az SMC szer-
viz hatékony, átfogó és 100%-ig ügyfélorientált.

Új távlatokat nyitunk

Mintegy 2000 technikus és mérnök dolgozik a leg-
modernebb kutatási és fejlesztési központokban, Ja-
pánban, Kínában, az USA-ban és Európában, akik 
trendet teremtenek az ipari automatizálás teljes terü-
letén. Az eredmény átfogó termék portfólió, amelyet 
a sokszínűség és csúcsminőség határoz meg. Az 
SMC standard kínálata több, mint 11000 termékcso-
portot foglal magában, és számtalan variációs lehető-
séget nyújt a szűréstechnika, szeleptechnika, végre-
hajtó elemek, vákuumtechnika, szenzortechnika, va-
lamint az elektromos vezérlés- és hajtástechnika 
területén. Átlagban évente 40 új terméket hozunk be 
Európában a piacra.

Ezen felül az ügyfél specifikus csúcstechnológiai 
megoldások (SMC Customized Solutions) fejlesztése, 
valamint a szolgáltatások és a hatékonyság (SMC 
Customized Services) növelésére vonatkozó profesz-
szionális tanácsadás is fontos elemei a kompetenciá-
ink spektrumának. 

SMC. Biztonsággal a legjobb kezekben.

Bízzon a világ piacvezetőjében.

A nagy álmokhoz a részletek tökéletessége, a kreatív szenvedély szerinti innováció és a valódi meggyő-
ződés szerinti minőség szükséges. A pneumatikus és elektromos rendszerekkel való teljes automatizálás 
területén, a világ piacvezetőjeként számos nemzetközi csúcskategóriás gyártó tartozik az ügyfeleink 
közé. Az Ön megbízható partnereként a jövő technológiáit szívesen a jelen sikerorientált előnyévé változ-
tatjuk.

Az Ön személyes szakértője.  
Mindig Önnek helyben.

Világszerte 54 országban jelen lévő kirendeltsége-
inkkel, 50 termelési telephelyünkkel és több mint 
16000 munkatársunkkal rövid úton elérhető, átfogó 
hálózatot és optimális megoldásokat kínálunk.

Az Ausztriában lévő korneuburgi központunk ezen  
kívül 14 közép- és kelet-európai ország központja.  
Az értékesítői szervezetek átfogó hálózatával és érté-
kesítési irodákkal az SMC lefedi a teljes közép- és  
kelet-európai térséget. Ügyfeleink helyben kérhetnek 
segítséget, és profitálhatnak a nemzetközileg egyfor-
mán magas minőségi szolgáltatásainkból. A folyama-
tok állandó javítása, a legmodernebb gyártási techno-
lógiák, és az egyes országokban lévő helyi raktárak 
garantálják a legmagasabb minőségű rendszereket és 
termékeket, valamint a rövid szállítási időket.

A korneuburgi gyárban külön alkatrészeket,  
applikációkat és rendszermegoldásokat gyártanak.  
A telephelyen található a legmodernebb Technology 
Center. Többek között gépekkel, prototípus gyártás-
sal, tesztlaboratóriumokkal, tartós kísérleti berende-
zésekkel és oktatási központtal.

Győződjön meg személyesen, és beszéljen szakér-
tőinkkel elképzeléseiről. Legyen szó bármilyen új öt-
letről, mi megfelelő partnere vagyunk. Örülünk a so-
kat ígérő együttműködésnek.

Philipp Herdlicka  
Mérnök

T: +43 (0) 2262 62 280-1758 
p.herdlicka@smc.at

DI(FH) Patrick Wotawa 
Mérnök

T: +43 (0) 2262 62 280-1777 
p.wotawa@smc.at

CMSE® minősítéssel rendelkező  
specialistáink
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