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Bezpieczeństwo buduje zaufanie. Jako silny i wiary-
godny partner w zakresie automatyki, postawiliśmy so-
bie za zadanie udzielanie kompetentnego i rzetelnego 
wsparcia naszym klientom przez cały cykl życia pro-
duktu - również pytać, odpowiadać i profesjonalnie roz-
wiązywać wszystkie wątpliwości związane z bezpie-
czeństwem procesu.

Od maszyn zbudowanych dla konkretnej aplikacji po 
kompleksowe systemy, nie tylko spełniamy wszystkie 
wymagania projektowe i wydajnościowe, ale także za-
pewniamy bezawaryjną i bezpieczną pracę.  

Aby zagwarantować to również w Waszym przedsię-
biorstwie, oferujemy innowacyjne i dostosowane do 
potrzeb rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa oraz 
ich komponenty ze znakiem CE, gwarantujące naj-
wyższą możliwą minimalizację ryzyka i zapewniające 
bezpieczeństwo operatorom maszyn. 

Sukces całości tkwi w szczegółach, liczymy na oso-
biste zaangażowanie personelu w zapewnianie bez-
pieczeństwa maszyn. Nasi eksperci służą pomocą  
i poradą dotyczącą bezpieczeństwa Waszych sys-
temów.

Po bezpiecznej stronie z SMC

Myślimy o optymalnych systemach

2 Bezpieczeństwo w centrum uwagi

Spis treści

Symbole

Przykłady

Gwarancja zgodności z normami europejskimi

Po bezpiecznej stronie z SMC

Co możemy dla Was zrobić?

Pytania. Odpowiedzi. Rozwiązania.

5 kroków ku bezpieczeństwu

Bezpieczeństwo maszyn w pytaniach 
i odpowiedziach

Oczekiwania od pneumatyki

Elementy bezpieczeństwa wg Dyrektywy 
Maszynowej

Zestawienie norm

Produkty SMC

SMC. Bez wątpienia w najlepszych rękach

Osobiści eksperci

03

05

07

11

20

24

26

 27

29

44

46

50

52

53

Odwiedź naszą stronę: 
www.smc.pl/bezpieczenstwo



4 Bezpieczeństwo w centrum uwagi 5

Wykrywanie potencjalnych zagrożeń, myślenie zapobiegawcze oraz działanie wyprzedzające jest podstawą 
układów ze znakiem CE. Jesteśmy wiodącym na świecie ekspertem w zakresie automatyzacji, skutecznie 
działające i zgodne z normami układy bezpieczeństwa są jedną z naszych specjalności.

Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy, przeprowadzamy 
Was przez proces oceny ryzyka, odpowiadając na 
pytania dotyczące różnych dyrektyw i norm oraz 
przeprowadzając analizy i pomiary wymagane przez 
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa. W oparciu o 
te dane, pomagamy Wam przy definicji grafu ryzyka  
jego implementacji zgodnie z ISO 13849. Dostar-
czamy wszystkie dane potrzebne do przejścia tego 
procesu z sukcesem, ponadto oferujemy profesjo-
nalne wsparcie podczas obliczania znormalizowa-
nych funkcji bezpieczeństwa.

Techniczne wdrożenie - od schematów do stworzenia  
rozwiązania kompletnej instalacji, zgodnej z normami 
europejskimi - z nami jesteście w dobrych rękach. 

Udzielamy również wsparcia podczas testowania i 
analizowania sytemu bezpieczeństwa  zgodnie z ISO 
13849-2. Ponadto, prowadzimy szkolenia Waszych 
pracowników podczas przeprowadzania ekspertyz 
związanych z bezpieczeństwem w Waszej firmie

Co możemy dla Was zrobić?

Najnowsze rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa dzięki 
profesjonalistom z SMC.

Ważne informacje, które można znaleźć 
na stronach:

Wasz poradnik bezpieczeństwa maszyn  strona 08

Bezpieczeństwo maszyn w 
pytaniach i odpowiedziach   strona 20

Przykłady  strona 29

Optymalne bezpieczeństwo tworzy  
zaufanie. SMC doradza i realizuje  
projekty związane z bezpieczeństwem.

Co możemy dla Was zrobić?

„“
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Pytania. Odpowiedzi. Rozwiązania.

Profesjonalny marketing maszyn i aplikacji związa-
nych z bezpieczeństwem w europejskiej przestrzeni 
gospodarczej zakłada znajomość podstaw prawnych 
i zaczyna się już na etapie projektowania i budowy 
układu. Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy spe-
cjalistycznej dotyczącej wymagań Dyrektywy Maszy-
nowej, aby pomyślnie przejść przez proces nadania 
znaku CE.

W uzupełnieniu do analizy zagrożeń i oceny ryzyka, w 
pełni koncentrujemy się na projektowaniu koncepcyj-
nym bezpiecznych systemów sterowania. Norma ISO 
13849 skupia się na elementach związanych z bez-
pieczeństwem oraz wytycznych projektowych dla 
systemów sterowania. Pojęcia takie jak poziom za-
pewnienia bezpieczeństwa (PL), B10d lub stopień 
pokrycia diagnostycznego (DC) często nie są jasne.

Wasz poradnik bezpieczeństwa maszyn.

Zamierzeniem tej broszury jest powiązanie ogólnych wymagań dotyczących wprowadzenia 
maszyn na rynek z wymogami Dyrektywy Maszynowej i normy ISO 13849. Wskazuje ona rów-
nież gdzie i jak SMC może udzielić Wam wsparcia.

Współpracując z technikami z Waszej firmy, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na istotne 
pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz znaleźć konstruktywne rozwiązania. 

Od sporządzenia grafu ryzyka do wdrożenia 
rozwiązania technicznego i szkolenia –  
SMC jest Waszym niezawodnym  
partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa.

„
“
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Wiemy jak zapewnić optymalne bezpieczeństwo. Zaufaj nam.

PRZEGLĄD DYREKTYW 
I NORM

ZDEFINIOWANIE 
GRAFU RYZYKA

WSKAŹNIKI ZWIĄZANE 
Z BEZPIECZEŃSTWEM

WDROŻENIE 
TECHNICZNE

WALIDACJA SZKOLENIA

Kluczowe pytania: Kluczowe pytania:

Jakie potencjalne ryzyko może zaistnieć 
w mojej maszynie i jak mogę je  

 oszacować?

Czy dotyczy to funkcji bezpieczeństwa?  
Czy awaria tej funkcji stwarza zagrożenie 
dla personelu?

Czy moje urządzenia ochronne zależą od 
układu sterującego?

Czy SMC powinno dostarczyć rozwiązanie 
gotowe do zainstalowania (np. w formie  
szafy sterowniczej)?

Jaki poziom bezpieczeństwa (PL) 
wynika z mojej oceny ryzyka?

Czy działania strukturalne wystarczą do 
zminimalizowania ryzyka?

Jakie funkcje bezpieczeństwa są 
odpowiednie w poszczególnych  
sytuacjach niebezpiecznych?

Które elementy zaliczane są do funkcji 
 bezpieczeństwa?

Jakie mam opcje, żeby osiągnąć 
wymagany poziom zapewnienia  
bezpieczeństwa (PL)?

Jak często funkcja bezpieczeństwa 
będzie załączana?

Czy żywotność łańcucha  
bezpieczeństwa odpowiada 
wymaganiom norm?

W jakim zakresie muszę być  
w stanie wykryć awarię funkcji 

 bezpieczeństwa?

Jak zaprojektować znormalizowany 
 schemat?

Czy schemat musi być sprawdzony 
przez zewnętrzego inspektora?

Czego potrzebuję, aby mieć pełną 
dokumentację wymaganą przez  
przepisy UE?

W jakiej formie należy przechowywać 
 dokumentację?

Jak długo musi być dostępna 
 dokumentacja?

Czy został osiągnięty wymagany poziom  
zapewnienia bezpieczeństwa (PL)?

Czy moja praca jest zgodna z 
najnowszymi osiągnięciami  

 technologii?

Czy wszystkie zasady bezpieczeństwa 
zostały prawidłowo wdrożone?

Czy wziąłem pod uwagę wszystkie 
nieprawidłowości, które mogą  

 wystąpić? 

Które błędy mogę wykluczyć?

Czy jakość, którą zapewniam,  
odpowiada wymaganiom normy?

Jakie informacje muszę przekazać 
użytkownikowi maszyny?

Czy jest konieczne dalsze szkolenie i 
poszerzanie wiedzy mojego zespołu   
na temat bezpieczeństwa maszyn i   

 pneumatyki?

Rozwiązania oferowane przez SMC: Rozwiązania oferowane przez SMC:

 Pomagamy przeprowadzić ocenę  
ryzyka oraz wyjaśniamy wątpliwości  
dotyczące różnych norm i poziomu za-
pewnienia bezpieczeństwa (PL).

 Pomagamy w znalezieniu odpo-
wiednich funkcji bezpieczeństwa w za-
leżności od zagrożeń oraz wdrożenie 
ich zgodnie z ISO 13849 oraz aktualnie 
obowiązującymi przepisami bezpie-
czeństwa.

 Podajemy wszystkie potrzebne 
parametry dla komponentów SMC. 
Dodatkowo, SMC oferuje wsparcie 
ekspertów przy obliczaniu funkcji  
bezpieczeństwa zgodnie z ISO 13849-1.

 Kompleksowo wspieramy Was przy 
sporządzaniu schematów – i opracowa-
niu koncepcji – od prostych schematów 
po kompletne rozwiązania gotowe do 
instalacji, spełniające wymagania  
dyrektyw europejskich.

 Udzielamy wsparcia podczas  
testów i analiz Waszego układu  
bezpieczeństwa zgodnie z normą 
ISO 13849-2.

 SMC oferuje, ukierunkowane, do-
stosowane do potrzeb szkolenia oraz 
specjalistyczne kursy o tematyce bezpie-
czeństwa z uwzględnieniem urządzeń 
pneumatycznych i elektrycznych.

1. 2. 3. 4. 5. 6.



10 11Bezpieczeństwo w centrum uwagi 5 kroków ku bezpieczeństwu

5 kroków ku bezpieczeństwu

Rozumiejąc procesy i ich dynamikę, znając wszystkie funkcje i właściwości systemu, gwarantując optymalną 
wydajność, nasi technicy są Waszymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa. Towarzyszymy przy projekto-
waniu i rozruchu maszyn, dostarczamy podstawowe informacje potrzebne do sporządzenia dokumentacji 
zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Bez obaw, od oceny ryzyka do optymalnych funkcji 
bezpieczeństwa SMC.

W 5 krokach opisanych poniżej przeprowadzimy Was przez cały proces 
od oceny ryzyka do funkcji bezpieczeństwa.

1

Ocena ryzyka

3

System sterowania i jego 
udział w zmniejszaniu  

ryzyka

5

Określenie osiągniętego 
poziomu zapewnienia 
bezpieczeństwa (PL)

2

Zmniejszenie ryzyka

4

Określenie funkcji  
bezpieczeństwa maszyny
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Prawo określa trzy kolejne sposoby zmniejszania ry-
zyka, w przypadku gdy nie jest możliwe całkowite wy-
eliminowanie potencjalnego ryzyka w kroku 1. 
Należy ściśle przestrzegać kolejności.

Zmniejszenie ryzyka, metoda trójstopniowa

Udzielamy kompetentnego wsparcia we wszystkich 
trzech obszarach, dostarczając indywidualne rozwiąza-
nia do poszczególnych aplikacji bezpieczeństwa oraz 
kompletne rozwiązania gotowe do instalacji.

Sposoby zmniejszania ryzyka

oznaczenia 
harmonogram przeglądów 
piktogramy 
szkolenia

2

Krok

Dla nas inżynieria bezpieczeństwa zaczyna się już 
na etapie projektowania i konstruowania układu. Moż-
liwe zagrożenia i scenariusze awarii są analizowane i 
poddawane ocenie zgodnie z normą ISO 12100, w 
oparciu o otrzymane wyniki są one eliminowane. Je-

żeli nie można wyeliminować ryzyka konieczne  
jest jego ograniczenie. Tym samym należy poddać 
analizie wszystkie stany w których może znaleźć się 
układ: tryb pracy automatycznej, tryb konserwacji, 
czyszczenia, itd.

Ocena ryzyka

1

Krok

BEZPIECZNY 
PROJEKT

1
TECHNICZNE ŚRODKI 
OCHRONNE

2
INFORMACJA DLA KLIENTA DOTY-
CZĄCA RYZYKA RESZTKOWEGO

3
Określenie ograniczeń maszyny i  

jej właściwego użytkowania

Identyfikacja wszystkich zagrożeń

Analiza ryzyka dla każdego zagrożenia

Oszacowanie ryzyka

Wykonanie dokumentacjiCzy zmniejszono ryzyko w 
odpowiednim stopniu?

Czy za pomocą  
technicznych środków  

ochronnych można zmniejszyć  
ryzyko?

Czy można zmniejszyć 
ryzyko stosując zmiany 

konstrukcyjne?

Czy ryzyko zostało 
zmniejszone w założonym 

stopniu?

Nie

Nie

Nie

Nie Nie

Nie

Tak

Tak

Tak Tak

Tak

Tak

START

KONIEC

OSZACOWANIE RYZYKA

ANALIZA RYZYKA

UPROSZCZONY SCHEMAT OCENY 
RYZYKA WG ISO 12100

Czy powstają dalsze 
zagrożenia?

Zmniejszenie ryzyka  
za pomocą technicznych 

środków ochronnych

Zmniejszenie ryzyka  
przez zastosowane zmian 

konstrukcyjnych

Zmniejszenie ryzyka  
przez przekazanie 

informacji użytkownikowi

Czy ryzyko zostało 
zmniejszone w założonym 

stopniu?

konstrukcja mechaniczna 
zmniejszenie energii 
kinetycznej
eliminacja czynnika 
ludzkiego

układy bezpieczeństwa 

systemy dostępu 

rozpoznawanie osób 

elementy bezpieczeństwa

osłony

zamknięcia, bariery itp.
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ISO 13849-1

ISO 12100 wymaga zaprojektowania urządzeń 
ochronnych jeżeli rozwiązania  konstrukcyjne nie  
są wystarczające, aby w odpowiednim stopniu ogra-
niczyć ryzyko. Konfigurację elementów związanych  
bezpieczeństwem w systemach sterowania dla takich 
urządzeń ochronnych określa norma ISO 13849, 
która ma zastosowanie do pneumatycznych, hydrau-
licznych, mechanicznych i elektrycznych funkcji bez-
pieczeństwa.

Zadaniem wymaganego poziomu zapewnienia bez-
pieczeństwa jest jakościowe rozpatrzenie funkcji bez-
pieczeństwa, którą określa się na podstawie oceny 
ryzyka zgodnie z ISO 13849 (patrz wykres na następ-
nej stronie).

System sterowania i jego udział w zmniejszaniu ryzyka

Uwaga

Zgodnie z ISO 13849, każde trwałe okale-
czenie (w tym również skaleczenie) zalicza 

się do poważnego urazu. W uwagach w normie 
znaleźć można nienormatywną instrukcję infor-
mującą o tym, że należy wybrać F2 gdy do 
zdarzenia dochodzi częściej niż raz na 15 
minut, w przeciwnym przypadku wybrać  F1 
(patrz wykres na następnej stronie).

Zagrożenia takie jak siłowniki, punkty docisku itp 
są zawsze brane pod uwagę podczas tworzenia 
wykresów ryzyka bez systemów bezpieczeństwa 
tj. barier ochronnych, kurtyn świetlnych i innych, 
ponieważ systemy bezpieczeństwa są począt-
kowo określane na podstawie poziomu zapew-
nienia bezpieczeństwa (PL). Wszystkie tryby 
działania maszyny muszą być ocenione: tryb 
działania automatycznego, konserwacji, usta-
wiania, czyszczenia i wiele innych. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na tryb konserwacji, po-
nieważ w tym przypadku ludzie pracują bezpo-
średnio w strefie zagrożenia.

3

Krok

S1: Lekki, odwracalny

S2: Poważny, trawałe 
obrażenia lub śmierć

P1: Możliwe pod pewnymi 
 warunkami

P2: Niemożliwe

PLrF1: Rzadko lub czas 
narażenia jest krótki

F2: Często lub czas 
narażenia jest długi

P2

P2

P2

P2

F2

F2

S2

P1

P1

P1

P1

F1

F1

S1

S: STOPIEŃ  
USZKODZENIA  

CIAŁA

F: CZĘSTOTLIWOŚĆ 
ORAZ/LUB CZAS PRZE-

BYWANIA W WARUNKACH 
ZAGROŻENIA

P: MOŻLIWOŚĆ  
UNIKNIĘCIA  

ZAGROŻENIA

STOPIEŃ RYZYKA

a

b

c

d

e
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Aby ocenić wybrany graf ryzyka, poziom zapewnienia bezpieczeństwa (PL) określa się przy pomocy następują-
cych parametrów:

Struktura (kategoria)

MTTFd (Mean Time to Failure dangerous): średni czas międzyawaryjny

DC (Diagnostic Coverage): pokrycie diagnostyczne

CCF (Common Cause Failure): uszkodzenia spowodowane wspólną przyczyną

Sposób działania funkcji bezpieczeństwa w przypadku awarii

Oprogramowanie związane z bezpieczeństwem

Błędy systematyczne

Możliwość realizacji funkcji bezpieczeństwa w przewidywalnych warunkach otoczenia

Kolejność rozwiązań oznaczona niebieskimi strzałkami na kolejnych stronach, pomaga określić poziom bezpieczeń-
stwa. Opierając się na czterech głównych wielkościach (kategorii, MTTFd, DC i CCF) należy upewnić się, że rzeczy-
wisty poziom bezpieczeństwa odpowiada przynajmniej wymaganemu poziomowi zapewnienia bezpieczeństwa z 

grafu ryzyka (patrz strona 15).

5

Określenie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL)

Krok

Ważne

Tworzenie kolejno dokumentacji związanej z odpowiednimi dyrektywami stanowi potwierdzenie działań we  
wszystkich pięciu krokach. Dokumentacja musi być dostępna w dowolnej formie przez dziesięć lat.

Na tym etapie są opracowywane szczegóły  
funkcji bezpieczeństwa.  Począwszy od określenia 
aktualnej funkcji bezpieczeństwa – bezpieczny stop, 
bezpieczne odpowietrzenie, zabezpieczenie przed 
przypadkowym uruchomieniem i inne - poprzez 
stworzenie schematów blokowych elementów zwią-
zanych z bezpieczeństwem, aż do zdefiniowani  
czynności jakie należy podjąć w przypadku awarii. 

Określenie funkcji bezpieczeństwa maszyny

4

Krok
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5

Krok

(c.d.)

1 Struktura 
systemu

Kategoria
Architektura bezpiecznego systemu sterowania (konfigura-
cja I, L, O). Kategoria składa się z I (urządzenia wejściowe), 
L (układ logiczny) oraz O (urządzenia wyjściowe).

5 
p

oz
io

m
ó

w B
1
2
3
4

2
Żywotność 
komponen-

tów

Nop*

MTTFd

B10d

1 Pojedyncze elementy

1. MTTFd podany przez
producenta
2. MTTFd podany w
załączniku C normy 13849

Jeżeli B10d jest znany, 

*Konstruktor maszyny musi
ustalić parametr Nop (ile razy
dany element będzie działał w
ciągu jednego roku)

2 Cały system

3 
p

oz
io

m
y

Wysoki
30 lat lub  
dłużej, krócej  
niż 100 lat

Średni
10 lat lub  
dłużej, krócej  
niż 30 lat

Niski
3 lata lub  
dłużej, krócej  
niż 10 lat

3
Niezawod-

ność 
systemu

MTTFd

DCśr.

DC

1 Pojedyncze elementy

Z tabeli 1 zamieszczonej w 
załączniku E wybrać DC

Łatwy do obliczenia, jeżeli 
produkty są certyfikowane wg 
IEC/EN61508, IEC/EC62061, 
EN954-1 etc.

2 Cały system

4 
p

oz
io

m
y

Wysoki 99% lub więcej

Średni 90% lub więcej, 
mniej niż 99%

Niski 60% lub więcej, 
mniej niż 90%

Brak mniej niż 60%

4
Pewność 
zaprojek-
towania

CCF

Liczba punktów z listy zamieszczonej w 
załączniku F wynosi min. 65 

Dla kategorii 2 lub wyższej, CCF musi 
wynosić co najmniej 65 punktów 2 

p
oz

io
m

y Tak 65 punktów  
lub więcej

Nie mniej niż  
65 punktów

1 Kategoria B 1 2 2 3 3 4

2
MTTFd dla 
każdego  
kanału

Niski a - a b b c -

Średni b - b c c d -

Wysoki - c c d d d e

3 DCśr. Brak Brak Niski Średni Niski Średni Wysoki

4 CCF Brak min. 65 punktów

SMC dostarcza 
dane potrzebne 

do obliczeń.

Układ zgodny z kategorią B  
i kategorią 1

Układ zgodny  
z kategorią 2

Układ zgodny z kategorią 3  
i kategorią 4

I OL

Sygnał wejściowy Sygnał wyjściowy

I O

OTE

L

TE

Sygnał wejściowy Sygnał wyjściowy

Sygnał wyjściowy

m

O1

O2

I1

I2

L1

L2

Sygnał wejściowy

Sygnał wejściowy

Sygnał wyjściowy

Sygnał wyjściowy

C

m

m

MTTFd kategorii 1 jest dłuższy niż 
kategorii B, więc prawdopodobieństwo 
utraty funkcji bezpieczeństwa jest małe, 
jednak błąd może prowadzić do utraty 
funkcji bezpieczeństwa.

I: Urządzenie wejściowe (np. przycisk,  
 czujnik)
L: Układ logiczny
O: Urządzenie wyjściowe (np. cewka 

zaworu, stycznik)

m: Monitorowanie
TE: Urządzenie testujące
OTE: Wyniki testu

m:  Monitorowanie
C:  Monitorowanie krzyżowe

W kategorii 2 pojawienie się błędu może 
prowadzić do utraty funkcji 
bezpieczeństwa w czasie pomiędzy 
kolejnymi sprawdzeniami. 

W kategorii 3 funkcja bezpieczeństwa 
może być utracona z powodu akumulacji 
niewykrytych błędów.

Redundancja architektury przedstawiona 
na schemacie blokowym rozumiana jest 
nie tylko w znaczeniu fizycznym, ale 
także jako wewnętrzny układ logiczny w 
którym odporność na pojedynczy błąd 
jest potwierdzona.

Kategoria Opis wymagań

B Elementy układów sterowania związane z bezpieczeństwem muszą spełniać swoje funkcje oraz muszą być 
odporne na działanie oczekiwanego narażenia.

1 Spełnione wymagania kategorii B oraz
należy stosować sprawdzone elementy bezpieczeństwa.

2 Spełnione wymagania kategorii B oraz
funkcja/e bezpieczeństwa musi być sprawdzania w przed pracą i po każdorazowym 
uruchomieniu funkcji bezpieczeństwa.

3 Spełnione wymagania kategorii B oraz
w przypadku pojedynczego uszkodzenia nie zostaje utracona funkcja bezpieczeństwa.

4
Spełnione wymagania kategorii B oraz
pojedyncze uszkodzenie wykrywane jest przy lub przed następnym żądaniem kierowanym do funkcji 
bezpieczeństwa. Jeśli nie jest to możliwe, akumulacja błędów nie może prowadzić do utraty funkcji  
bezpieczeństwa.
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3. Co oznacza „Ochrona przed niespodziewanym
uruchomieniem”? Czy dotyczy to także mnie?

Zasadniczo, w każdej funkcji bezpieczeństwa na-
leży mieć na uwadze zabezpieczenie przed ponow-
nym uruchomieniem. Jest to jedna z podstawowych 
zasad opisanych w ISO 13849-2. W pneumatyce 
zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem 
oznacza, że w przypadku zaniku energii (po odcię-
ciu zasilania sprężonym powietrzem, awarii kompre-
sora lub pęknięciu przewodów) i jej późniejszym od-
zyskaniu, maszyna nie uruchomi się automatycznie 
bez osobnego polecenia start. Zazwyczaj za wy-
starczające uznaje się wykrycie spadku ciśnienia na 
wejściu i w konsekwencji zablokowanie układu. 
(Patrz przykład z podobną sytuacją na stronie 42.)

4. Czy można instalować zawory bistabilne
w funkcji bezpieczeństwa?

Na liście sprawdzonych zasad bezpieczeństwa wy-
mienionej w ISO 13849-2 jest punkt „zabezpieczone 
położenie”, który produkty i systemy bezpieczeństwa 
muszą spełniać. Termin ten oznacza, że część ru-
choma w elemencie (zaworze suwakowym) jest me-
chanicznie utrzymywana w jednym z możliwych poło-
żeń. Samo tarcie nie jest wystarczające. Ponieważ za-

wór bistabilny jest utrzymywany w jednym położeniu 
przez siłę tarcia, nie spełnia on sprawdzonych zasad 
bezpieczeństwa. Zasady te muszą być spełnione dla 
poziomu bezpieczeństwa „b” i wyższego.

Zgodnie ze stanowiskiem Niemieckiego Instytutu 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (IFA/BGIA), zawory 
bistabilne są dozwolone wyłącznie gdy mają zapadki 
(blokadę mechaniczną) w położeniach końcowych. 
Zawory SMC z suwakiem stalowym mają taką blo-
kadę i dlatego mogą być stosowane w systemach 
sterowania związanych z bezpieczeństwem. Należy 
przestrzegać podstawowych, sprawdzonych zasad 
bezpieczeństwa określonych w ISO 13849-2, w 
szczególności zasady dotyczącej rozdziału energii 
(zasada obwodu zamkniętego).

Bezpieczny stan osiąga się odcinając i uwalniając 
energię zasilającą. Oznacza to, że ostatnie położenie 
przed odcięciem zasilania musi być w stanie bez-
piecznym. Ponadto należy sprawdzić, czy w konkret-
nym przypadku w danej aplikacji, odcięcie i ponowne 
doprowadzenie energii nie spowoduje nieprzewidzia-
nego ruchu i/lub nie spowoduje dodatkowego zagro-
żenia. 

Bezpieczeństwo maszyn w 
pytaniach i odpowiedziach

1. Czy funkcja działania jest związana
z funkcją bezpieczeństwa?

Funkcję bezpieczeństwa musimy brać pod uwagę 
gdy  awaria funkcjonalności lub błędne działanie 
może spowodować uraz. W pneumatyce funkcje 
działania często spełniają aspekty bezpieczeństwa - 
na przykład zawory w położeniu środkowym. Dlatego 
też od elementów wymaga się długiej żywotności.

2. Czy elementy pneumatyczne powinny
także podlegać ocenie bezpieczeństwa?

Tak, napędy pneumatyczne, w tym siłowniki, mogą 
spowodować poważne uszkodzenie ciała, dlatego też 
muszą być poddane ocenie zgodnie z ISO 12100 i je-
żeli zachodzi taka konieczność należy zastosować 
osłony bezpieczeństwa. Zawory pneumatyczne  
lub elektropneumatyczne należy poddać ocenie i  
stosować zgodnie z ISO 13849 -1 i -2.

Najczęściej zadawane pytania - kompetentne odpowiedzi.
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9. Sterownik programowalny PLC do syste-
mów bezpieczeństwa jest bardzo drogi. Czy
można zaprojektować funkcję bezpieczeń-
stwa o działaniu czysto pneumatycznym?

Zasadniczo, funkcje bezpieczeństwa realizowane 
elektropneumatycznie można również zaprojektować 
z działaniem wyłącznie pneumatycznym. Opłacalność 
zakupu sterownika programowalnego PLC do syste-
mów bezpieczeństwa zależy od stopnia skompliko-
wania funkcji bezpieczeństwa oraz od wymaganych 
funkcji działania. 

Specjalną uwagę należy zwrócić na czujniki dzięki 
którym można osiągnąć odpowiedni poziom pokrycia 
diagnostycznego zgodnie z ISO dla kategorii 2 i 
wyższej. Spełnienie tych wymagań w oparciu tylko o 

elementy pneuma-tyczne wiąże się ze znacznymi 
kosztami na etapie projektowania koncepcji układu, 
ilości elementów i kosztów jakie z tego wynikają. 
Często w takim przy-padku zakup PLC okazuje się 
być bardziej korzystny.

10. Gdzie mogę znaleźć najważniejsze para-
metry dotyczące bezpieczeństwa produktów
SMC?

Wszystkie kluczowe parametry, takie jak B10 i 
MTTF SMC przesyła e-mailem. Na swojej stronie  
internetowej SMC oferuje dostęp online do biblioteki 
swoich produktów, kompatybilnej z programem  
Sistema. www.smc.pl/bezpieczenstwo.

Sistema to program do obliczania funkcji bezpieczeń-
stwa. Jest to bezpłatne narzędzie dostarczane przez 
Instytut IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung). 

11. Na czym polega system Lockout Tagout?

Zabezpieczenia serwisowe (lockout/tagout, LOTO) to 
elementy, które blokują urządzenia sterujące w obwo-
dzie lub instalacji (przełączniki, zawory odcinające lub 
kulowe i inne) w odpowiednim położeniu. Zabezpie-

czają w ten sposób przed przypadkowym uruchomie-
niem lub dostępem przez nieupoważnione osoby, w 
szczególności podczas prowadzonych remontów i 
konserwacji.

Możliwe jest zablokowanie odpowietrzających zaworów 
3/2 serii VHS  o ile ustawianie maszyny lub jej konserwa-
cję można przeprowadzać przy odpowietrzonym układzie.

5 zasad bezpieczeństwa:

Ogólne zasady bezpieczeństwa określają przepisy 
dotyczące ochrony pracowników przed niebezpie-
czeństwem związanym z porażeniem prądem.

1. Odłączenie
2. Zabezpieczenie przed ponownym włączeniem
3. Stwierdzenie braku napięcia na wszystkich stykach
4. Uziemienie i zwarcie
5. Osłonięcie lub zamknięcie wszystkich sąsiednich
części będących pod napięciem

O ile to możliwe, analogiczne zasady powinny być 
stosowane do elementów pneumatycznych.

5. Czy zawór w którym napięcie zasilania i
powietrze zasilające pilota mogą być nieza-
leżnie odcięte reprezentuje dwukanałowe
rozwiązanie?

Rozwiązanie dwukanałowe musi pozostać 

„bezpieczne przy jednej awarii” co oznacza, że jeden 
błąd w łańcuchu bezpieczeństwa (np. zawór nie 
przełącza się) nie prowadzi do utraty funkcji bezpie-
czeństwa. Nie ma to miejsca w przypadku zaworów 
ze wspomaganiem w których usterka suwaka w za-
worze (np. cząstki brudu blokujące suwak) prowadzą 
do awarii całego układu. Tylko wykluczenie błędów 
powodujących awarię zaworu głównego, zgodnie z 
ISO 13849-2, może potwierdzić, że układ ten jest 
odpowiedni. Należy zachować ostrożność przy wy-
kluczaniu błędów.

6. Czy istnieje zależność pomiędzy SIL (pozio-
mem nienaruszalności bezpieczeństwa), a PL
(poziomem zapewnienia bezpieczeństwa)?

Tak. Oba parametry łączy prawdopodobieństwo 
wystąpienia błędu i mogą być przeliczane. SIL obli-
czany jest dla całego układu. Dla pojedynczych ele-
mentów nie da się określić SIL.

7. Jakich zasad należy przestrzegać
przy projektowaniu osłon (sterowanych
pneumatycznie)?

Osłony należy projektować zgodnie z ISO 14120. 

Osłony ruchome uruchamiane siłą nie mogą powodo-
wać żadnych obrażeń  (z powodu ciśnienia, siły, pręd-
kości z którą są zamykane lub ostrych krawędzi). Je-
żeli osłona jest wyposażona w nieizolowane urządze-
nie ochronne, które powoduje automatyczne 
otworzenie się osłony gdy osoba lub przedmiot jej do-
tknie, siła zapobiegająca zamknięciu się osłony nie 
może przekraczać 150 N. Energia kinetyczna osłony 
nie może przekraczać 10 J. Jeżeli nie ma dołączonych 
urządzeń ochronnych, wartości te są zmniejszone do 
75 N i 4 J.

8. Czy transmisja szeregowa może być
włączona do funkcji bezpieczeństwa?

Bez zainstalowanej bezpiecznej magistrali komuni-
kacyjnej (master, wyspa zaworowa) najwyższy moż-
liwy poziom PL to „b”. Zastosowanie  standardowej 
magistrali (Profibus, CAN, EtherC T i wielu innych) 
umożliwia uzyskanie wyższego PL, jednak wyklucza 
to funkcję bezpieczeństwa. Moduł zasilania EX-
9-PE1-X15 umożliwia  wykluczenie błędu dla krzyżo-
wego obwodu elektrycznego umożliwiając 2 kana-
łowe wyłączanie sekcji zaworów.
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Oczekiwania od pneumatyki

Czujniki:

Czujnik położenia krańcowego 
Czujnik ciśnienia 
Mechaniczny czujnik położenia zaworu

Lista wykrywalnych błędów wg. ISO 
EN 13849-2

Zmiana czasu przełączenia 
Brak lub niecałkowite przełączenie 
Samoistna zmiana położenia przełączenia 
(bez sygnału wejściowego) 
Pęknięcie korpusu zaworu

Linia niebieska: wyjście zaworu przełączającego 
Linia czerwona: wzrost ciśnienia na wejściu  
czujnika ciśnienia 
Δ t: jeżeli w określonym czasie po przełączeniu się 

zaworu ciśnienie nie wzrośnie do ustalonej wartości 
musi być wysłana informacja o błędzie

Oczekiwania od pneumatyki

Układy pneumatyczne i czujniki elektryczne.

Optymalne współdziałanie elementów pneumatycznych i czujników elektronicznych pozwala nam gwaran-
tować bezpieczeństwo całych systemów sterowania. Czujniki są niezbędne aby zapewnić stopnień pokrycia 

diagnostycznego kategorii 2 lub wyższej.

W oparciu o sprawdzenie poprawności określa się czy sygnał cyfrowy lub analogowy z czujnika zmienia się 
w czasie tak jak zakładano.

Przykładowo, po przełączeniu zaworu, czujnik położenia krańcowego odpowiedniego siłownika, musi na wyj-
ściu wygenerować sygnał w odpowiednim przedziale czasowym.

1

t

0

Oczekiwania od pneumatyki

Wykres 1
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Symbole

Uwaga dotycząca zatrzymania awaryjnego

Każda maszyna musi mieć funkcję bezpiecznego zatrzymania awaryjnego. Nie zastępuje to jednak 
 głównej funkcji bezpieczeństwa działającej automatycznie. Zatrzymanie awaryjne daje jedynie możli-
wość doprowadzenia maszyny do bezpiecznego położenia, gdy dochodzi do niebezpiecznej sytuacji.

Elementy bezpieczeństwa wg 
Dyrektywy Maszynowej
Definicje i charakterystyk Funkcje bezpieczeństwa i zatrzymanie awaryjne.

Zgodnie z Dyrektywą Maszynową, element bezpie-
czeństwa to element:

który służy do spełniania funkcji bezpieczeństwa 
który jest wprowadzony do obrotu niezależnie 
którego uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie 
zagraża bezpieczeństwu osób, oraz 
który nie jest niezbędny do działania maszyny lub 
który można zastąpić zwykłymi elementami tak,  
aby maszyna mogła działać.

Uwaga

Producent elementu przeprowadza bada-
nia właściwości elementu związanych z 

bezpieczeństwem. Zgodnie z normą ISO 
13849-2 producent maszyny nie musi ponow-
nie przeprowadzać walidacji takiego elementu.

W systemach sterowania zorientowanych na 
bezpieczeństwo, oprócz gotowych elementów 
bezpieczeństwa można instalować standardowe 
elementy. Powinny jednak być one ocenione w 
ramach analizy systemu.

Pneumatyczne funkcje bezpieczeństwa

Bezpieczne zatrzymanie Zmniejszenie ciśnienia

Bezpieczne odpowietrzanie Sterowanie dwuręczne

Bezpieczny ruch powrotny
Zabezpieczenie przed  
niespodziewanym uruchomieniem

Bezpieczne wysunięcie
Zatrzymanie awaryjne 
(rozszerzona funkcja bezpieczeństwa)



28 Bezpieczeństwo w centrum uwagi

Przykład 3

Sterowanie dwuręczne (PL c, kat. 1) oraz 
zabezpieczenie przed niespodziewanym  
uruchomieniem (PL c, kat. 1)

strona 

34

Przykład 4

Bezpieczne zatrzymanie (PL d, kat. 3) oraz 
zabezpieczenie przed niespodziewanym  
uruchomieniem (PL d, kat. 3)

strona 

36

Przykład 6

Zmniejszenie ciśnienia (PL c, kat. 1) oraz 
zabezpieczenie przed niespodziewanym  
uruchomieniem (PL c, kat. 1)

strona 

40

Przykład 5

Bezpieczne odpowietrzenie (PL c, kat. 1) oraz 
zabezpieczenie przed niespodziewanym  
uruchomieniem (PL c, kat. 1)

strona 

38

Przykład 1

Bezpieczne odpowietrzanie (PL e, kat. 4) 
oraz zabezpieczenie przed niespodziewanym  
uruchomieniem (PL e, kat. 4)

strona 
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Przykład 7

Zmniejszenie ciśnienia (PL d, kat. 3) oraz zabezpieczenie 
przed niespodziewanym uruchomieniem (PL d, kat. 3)

strona 

42

Przykład 2

Bezpieczne zatrzymanie (PL d, kat. 3) oraz 
zabezpieczenie przed niespodziewanym  
uruchomieniem (PL d, kat. 3)

strona 

32
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Sytuacja wyjściowa

Otworzenie drzwi ochronnych powoduje odpowietrze-
nie układu pneumatycznego. Dzięki temu, podczas 
prac konserwacyjnych w strefie zag ożenia, nie może 
dojść do nieoczekiwanego uruchomienia maszyny. 

Opis układu

Wymagana funkcja bezpieczeństwa „bezpieczne odpowietrzanie” oraz zabezpieczenie przez nieoczekiwanym 
uruchomieniem, w opisanej sytuacji są realizowane przez element bezpieczeństwa. 1S1.1 oraz 1.S1.2 zapew-
niają wymagany stopień pokrycia. Należy również zagwarantować, że zawory zamontowane po drugiej stronie 
(2V1 i 3V1) pozwolą na bezpieczne odpowietrzanie w przypadku awarii zasilania lub usterki. W takim przy-
padku nie  można zastosować zaworu 5/3 w położeniu środkowym zamkniętym.

Funkcje bezpieczeństwa w praktyce - przykład 1

Instrukcja wdrożenia

Bezpieczna wydajność odpowietrzania zaworu musi 
być tak dobrana, aby w trakcie przebywania w strefie 
zagrożenia nie doszło do żadnego niebezpiecznego 
ruchu.

Po bezpiecznym odpowietrzeniu zaworu żaden 
komponent nie może zablokować lub opóźnić bez-
piecznego odpowietrzania (np. z powodu uszkodzo-
nych elementów).

Regularny przegląd tłumików dźwięku wypływu 
gwarantuje bezpieczne odpowietrzenie w żądanym 
czasie. Nie ma potrzeby walidacji elementu bezpie-
czeństwa zgodnie z ISO 13849-2, ponieważ została 
ona już przeprowadzona przez producenta elementu w 
ramach oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami.

Bezpieczne odpowietrzanie (PL e, kat. 4) 
oraz zabezpieczenie przed niespodzie-
wanym uruchomieniem (PL e, kat. 4)

Element bezpieczeństwa wg 
ISO 13849-1

seria VP*44*-X538

Ręczny zawór odcinający 3/2 
seria VHS

Produkty SMC (patrz strona 46)

1S1.1

1V1.1

PLC

Przekaź-
nik drzwi 
zabezpie-
czających 1V1.2

1S1.2

Przykłady

Pracuj bezpiecznie z SMC.

Na podstawie przykładowego systemu opi-
sano siedem przykładów, które zawierają nie 
tylko podstawowe rozważania dotyczące sy-
tuacji wyjściowej, ale także obejmują wska-
zówki jak je zastosować. Zalecamy kontakt z 
naszymi specjalistami ds. bezpieczeństwa, 
którzy wyjaśnią indywidualne aspekty sys-
temu, jeśli zachodzą analogie do waszych 
układów. Należy pamiętać, że odniesienia do 

norm nie są wyczerpujące, służą jedynie jako 
punkt wyjściowy. Poziom zapewnienia bezpie-
czeństwa ma zastosowanie jedynie do opisy-
wanego przypadku. Szczegóły dotyczące ży-
wotności, stopnia pokrycia diagnostycznego i 
informacje o dodatkowych podsystemach 
(wejściach i jednostkach logicznych) muszą 
jeszcze być ocenione przez producenta ma-
szyny.

Na kolejnych stronach podane są przykłady, które mogą być 
pomocne przy opracowaniu koncepcji projektu  
funkcji bezpieczeństwa.

Element bezpieczeństwa wg 
ISO 13849-1

seria VP-X555

Przykłady 29
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Opis układu

Pierwszy kanał funkcji bezpieczeństwa składa się z zaworu 5/3 (2V1). Jak można odczytać ze schematu bloko-
wego, zawór 5/3 potrzebuje czujników 2S1 i 2S2 do osiągnięcia wymaganego pokrycia diagnostycznego. Ka-
nał drugi zbudowany jest z zaworu 5/2 (2V2) i zaworów dławiąco-zwrotnych sterowanych (2V3 i 2V4). W tym 
przypadku zainstalowany czujnik ciśnienia (2S3) monitoruje pracę drugiego układu z elementami (2V2, 2V3 i 
2V4). Zabezpieczenie przed nieoczekiwanym uruchomieniem kat. 3 zapewnia zawór 5/3 w położeniu środko-
wym zamknięty i zawory dławiąco-zwrotne sterowane.

Produkty SMC (patrz str. 46)

Zawór elektropneumatyczny 
seria SY

Zawór dławiąco-zwrotny sterowany 
seria ASP

Sytuacja wyjściowa

Podczas usuwania wadliwych części z przenośnika 
taśmowego, przerwanie kurtyny świetlnej powinno 
bezpiecznie zatrzymać napędy umieszczone za nią. 
Maszyna nie może się niespodziewanie włączyć, gdy 
w obszarze zagrożenia oddzielonym kurtynami świetl-
nymi wykonywana jest praca. Zawory pneumatyczne 
oraz diagnostyka w postaci czujników ciśnienia po-
winny być  zamontowane w wyspie zaworowej.

Funkcje bezpieczeństwa w praktyce - przykład 2

Bezpieczne zatrzymanie (PL d, kat. 3)  
oraz zabezpieczenie przed niespodzie- 
wanym uruchomieniem (PL d, kat. 3)

Wyłączenie zaworów związanych z bezpieczeń-
stwem nie odbywa się przez transmisję szeregową. 
Byłoby to zbyt niebezpieczne. Zamiast tego odbywa 
się to przez niezależnie sterowany moduł w wyspie  
zaworowej (więcej informacji znajdziesz w „Najczę-
ściej zadawanych pytaniach” na stronie 22). 

W szczególności w przypadku montażu napędów 
pracujących w położeniu pionowym z dużym obciąże-
niem, zawory dławiąco-zwrotne sterowane powinny 
być wkręcone bezpośrednio do siłownika. 

Ponieważ aktualnie nie jest możliwe monitorowanie 
położenia w nieblokowanych zaworach dławiąco-
-zwrotnych, należy przeprowadzać regularne prze-
glądy ich poprawnego działania.

W przypadku pneumatycznej funkcji bezpieczeństwa 
„bezpieczne zatrzymanie” przesunięcia siłownika spo-
wodowane obecnością sprężonego powietrza muszą 
być cały czas kontrolowane.

Instrukcja wdrożenia

Czujniki powinny mieć zabezpieczenie, które po-
zwala na ich regulację tylko specjalnym narzędziem. 
Odległość kurtyny świetlnej od miejsca zagrożenia  
powinna być na tyle  duża, aby system bezpieczeństwa 
zdążył zatrzymać niebezpieczny siłownik zanim pra-
cownik znajdzie się w strefie zagrożenia.

2V4

2V3

2S3

2V22V1

2S1

2S2

4 2

1P 2/4
3

5 31

4 2

5 31

Zawór elektropneumatyczny
 seria SY*-X350

2S1 2S2

2V1

2V2 2V3 2V4

2S3 2S1 2S2

Kurtyna 
świetlna PLC
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Zawór sterowania dwuręcznego 
seria VR51

Zawór suwakowy ze wspomaganiem 
seria VSA7-6

Wskaźniki optyczne 
seria VR31

Produkty SMC (patrz strona 46)

Sytuacja wyjściowa

Tłoczysko siłownika jest wciskane w tłok w prasie 
pneumatycznej sterowanej dwuręcznie. Zwolnienie 
przycisku powoduje, że siłownik powraca w górne 
położenie.

Funkcje bezpieczeństwa w praktyce - przykład 3

Instrukcja wdrożenia

Ryzyko zmiażdżenia zachodzi, gdy narzędzie wci-
skające prasy jest wycofane. Realizacja funkcji bez-
pieczeństwa nie może prowadzić do powstania no-
wych zagrożeń. Z analizy ryzyka powinno wynikać jak 
należy się zachować w przypadku awarii.

W oparciu o normę EN 574 należy określić odległość 
pomiędzy dwoma przyciskami sterującymi i ich sposób 
działania.

Nie ma potrzeby walidacji elementu bezpieczeństwa 
(1Z1) zgodnie z ISO 13849-2, ponieważ została ona 
już przeprowadzona przez producenta elementu w ra-
mach oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami.

Sterowanie dwuręczne (PL c, kat. 1) oraz 
zabezpieczenie przed niespodziewanym  
uruchomieniem (PL c, kat. 1)

Opis układu

Jednoczesne naciśnięcie obu przycisków sterujących powoduje wygenerowanie pneumatycznego sygnału wyj-
ściowego z modułu sterowania dwuręcznego (1Z1). Automatyczny powrót realizowany jest przez zawór 5/2 
sterowany pneumatycznie, który po zaniku sygnału wraca do swojego pierwotnego położenia.

1V31V21V2 1Z1

1Z1

1V3

1V21V1

IN

IN
OUT

14

4

2

1 3

2

1 3

2

5 1 3
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Sytuacja wyjściowa

Otworzenie osłony ochronnej maszyny pakującej 
powinno unieruchomić wszystkie napędy pneuma-
tyczne. 2-kanałowy czujnik kontaktronowy monito-
ruje osłonę ochronną.

Funkcje bezpieczeństwa w praktyce - przykład 4

Instrukcja wdrożenia

Odległość drzwi zabezpieczających od niebezpiecz-
nego miejsca powinna być na tyle duża, aby układ 
bezpieczeństwa zdążył zatrzymać napęd mogący 
stwarzać zagrożenie zanim pracownik znajdzie się  
w niebezpiecznej strefie.

W szczególności w przypadku montażu siłowników 
pracujących w położeniu pionowym z dużym obciążeniem, 
zawory dławiąco-zwrotne sterowane powinny być 
wkręcone bezpośrednio do siłownika. 

W przypadku pneumatycznej funkcji bezpieczeństwa 
„bezpieczne zatrzymanie” przesunięcia siłownika spo-
wodowane obecnością sprężonego powietrza muszą 
być cały czas obserwowane.

Nie ma potrzeby walidacji elementów bezpieczeństwa 
(2V2 i 2V3) zgodnie z ISO 13849-2, ponieważ została 
ona już przeprowadzona przez producenta elementów w 
ramach oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami.

Bezpieczne zatrzymanie (PL d, kat. 3)  
oraz zabezpieczenie przed niespodzie- 
wanym uruchomieniem (PL d, kat. 3)

Opis układu

Pierwszy kanał funkcji bezpieczeństwa składa się z zaworu 5/3 (2V1). Jak można odczytać ze schematu bloko-
wego, do osiągnięcia wymaganego pokrycia diagnostycznego zawór 5/3 potrzebuje czujników 2S1 i 2S2.

Drugi kanał zbudowany jest z dwóch, bezpośrednio połączonych z siłownikiem, elementów bezpieczeństwa 
(2V2 i 2V3). W przeciwieństwie do sytuacji przedstawionej w przykładzie 2, można regularnie sprawdzać działa-
nie odblokowanych zaworów dławiąco-zwrotnych za pomocą zaworów bezpieczeństwa. W tym przykładzie, 
czujniki położenia suwaka zaworu (2S3 i 2S4) zintegrowane w elementach bezpieczeństwa, monitorują działanie 
drugiego obwodu. Zabezpieczenie przed nieoczekiwanym uruchomieniem wg kategorii 3 gwarantowane jest 
przez zawór 5/3 w położeniu środkowym odciętym i dwa elementy bezpieczeństwa.

Zawór elektropneumatyczny 
seria SY

Produkty SMC (patrz strona 46)

Zawór zwrotny sterowany pilotem 
do montażu bezpośredniego 

seria XT34-303

Zawór elektropneumatyczny 
ze sprężyną 

seria SY*-X350

2S1 2S2

2V1

2V3 2V4

2S4

2V2

2S3
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Zawór łagodnego startu 
seria AV(A)

Zawór elektropneumatyczny 
seria VT

Produkty SMC (patrz strona 46)

Sytuacja wyjściowa

Gdy operator znajdzie się w strefie zag ożenia zazna-
czonej na czerwono, robot powinien się bezpiecznie 
zatrzymać, a układ pneumatyczny bezpiecznie odpo-
wietrzyć. Strefa zagrożenia monitorowana jest przez 
skaner laserowy. W tym przypadku robot nie jest 
częścią układu bezpieczeństwa.

Funkcje bezpieczeństwa w praktyce - przykład 5

Instrukcja wdrożenia

Wydajność odpowietrzania zaworu musi być tak 
dobrana, aby w trakcie przebywania w strefie zagroże-
nia nie doszło do żadnego niebezpiecznego ruchu.

Za zaworem odpowietrzającym żaden element nie 
może zagrażać lub opóźniać bezpiecznego odpowie-
trzania (np. wadliwy komponent). 

Regularny przegląd tłumików dźwięku wypływu 
gwarantuje bezpieczne odpowietrzanie w żądanym 
czasie.

Nie ma potrzeby walidacji elementu bezpieczeństwa 
zgodnie z ISO 13849-2, ponieważ została ona już 
przeprowadzona przez producenta elementu w ra-
mach oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami.

Bezpieczne odpowietrzanie (PL c, kat. 1) 
oraz zabezpieczenie przed niespodziewanym 
uruchomieniem (PL c, kat. 1)

Opis układu

Element bezpieczeństwa, zawór (1V1), odpowietrza układ przez jeden kanał. Stopień pokrycia diagnostycz-
nego nie jest wymagany dla kategorii 1.

1V1

Elektropneumatyczbny zawór 
przewodowy
seria VP-3/2

1V1

21
3

21
3

21
3
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Ręczny zawór odcinający 3/2 
seria VHS

Produkty SMC  (patrz strona 46)

Sytuacja wyjściowa

Gdy operator znajdzie się w strefie niebezpieczeństw  
zaznaczonej na żółto, robot powinien zmniejszyć pręd-
kość, a układ pneumatyczny zmniejszyć ciśnienie. 
Strefa niebezpieczeństwa monitorowana jest przez ska-
ner laserowy. W tym przypadku robot nie jest elemen-
tem układu bezpieczeństwa.

Funkcje bezpieczeństwa w praktyce - przykład 6

Instrukcja wdrożenia

Ciśnienie w module serwisowym powinno być zredu-
kowane do bezpiecznego poziomu na który pozwala 
aplikacja, tak aby nie doszło do zagrożenia zmiażdże-
niem przez siłownik.

W aplikacjach, w których występuje działanie sił po-
przecznych, bardzo często uwaga zwrócona jest na 
parametry prowadnicy słownika, co prowadzi do prze-
wymiarowania siłownika. W konsekwencji istnieje 
większe zagrożenie związane z większą siłą nacisku.

Zmniejszanie ciśnienia (PL c, kat. 1) oraz 
zabezpieczenie przed niespodziewanym 
uruchomieniem (PL c, kat. 1)

Opis układu

Zawór redukcyjny z filt em (1Z1) zmniejsza ciśnienie. Przekaźnik ciśnienia jest elementem dodatkowym, do kate-
gorii 1 nie jest on absolutnie konieczny.

1Z1

1Z1

21

3

21
3

Zawór redukcyjny 
seria AR-B

Blokada regulacji 
seria AR*P-580AS
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Element bezpieczeństwa wg 
ISO 13849-1

seria VP*44*-X538

Przekaźnik ciśnienia 
seria ISE30A

Regulator elektropneumatyczny 
seria ITV

Produkty SMC  (patrz strona 46)

Sytuacja wyjściowa

Oprócz trybu działania automatycznego, za pomocą 
przełącznika można wybrać także tryb konserwacji. 
W trybie konserwacji, siłowniki na stanowiskach 
mogą poruszać się pod ciśnieniem.

W trybie konserwacji ciśnienie powinno być zreduko-
wane do bezpiecznego poziomu, takiego, który nie 
spowoduje zagrożenia ze strony siłowników, a jedno-
cześnie pozwoli na ich ustawienie i regulację. Jeśli ci-
śnienie osiągnie krytyczny poziom, układ powinien 
się odpowietrzyć.

Funkcje bezpieczeństwa w praktyce - przykład 7

Instrukcja wdrożenia

Przełączenie na tryb konserwacji przy użyciu prze-
łącznika zmiany trybu pracy, możliwe jest tylko za po-
mocą specjalnego klucza.

Przeszkolony personel musi być świadomy 
ryzyka jakie zachodzi podczas pracy przy włączonym 
trybie konserwacji.

Zmniejszanie ciśnienia (PL d, kat. 3) oraz 
zabezpieczenie przed niespodziewanym 
uruchomieniem (PL d, kat. 3)

Opis układu

Chociaż układ zaprojektowano zgodnie z kategorią 3, bezpieczne zmniejszenie ciśnienia zapewnia tylko jeden 
regulator elektropneumatyczny.

Gdy ciśnienie przekroczy określoną wartość progową w jednym z dwóch przekaźników ciśnienia, zawór bez-
pieczeństwa (1V1) odpowietrzy cały układ.

Diagnostyka jest zapewniona przez czujnik położenia suwaka zaworu zintegrowany w elemencie bezpieczeństwa. 

Zabezpieczenie przed niespodziewanym uruchomieniem jest zapewnione przez przekaźniki ciśnienia (1S3 i 
1S4), których stan jest monitorowany w układzie krzyżowym.

1S1.1

1V1.11S3

PLC

1V1.21S4

1S1.2

1S3 1S4 1V1.1 1V1.2

1S1.1 1S1.2

1V1.2

21
3

21

32/41

P

32/41

4

1 2

3
21

3

21
3

P

3

2(12)
4(32)

1(11)
3(31)

2(12)
4(32)

1(11)
3(31)
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Zestawienie norm

Funkcje bezpieczeństwa w praktyce

NORMA PRZYKŁAD 1 
(strona 30)

PRZYKŁAD 2 
(strona 32)

PRZYKŁAD 3 
(strona 34)

PRZYKŁAD 4 
(strona 36)

PRZYKŁAD 5 
(strona 38)

PRZYKŁAD 6 
(strona 40)

PRZYKŁAD 7 
(strona 42)

ISO 12100
Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady 
projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie 
ryzyka

ISO 13849-1
Bezpieczeństwo maszyn – Elementy syste-
mów sterowania związane z bezpieczeństwem 
– Część 1: Ogólne zasady projektowania

ISO 13849-2
Bezpieczeństwo maszyn – Elementy syste-
mów sterowania związane z bezpieczeństwem 
– Część 2: Walidacja

ISO 13857
Bezpieczeństwo maszyn - Odległości bezpie-
czeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami 
górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

EN 1037
Bezpieczeństwo maszyn – Zapobieganie 
niespodziewanemu uruchomieniu

ISO 4414
Napędy i sterowania pneumatyczne -- Ogólne 
zasady i wymagania bezpieczeństwa doty-
czące układów i ich elementów

EN 574
Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia stero-
wania dwuręcznego – Aspekty funkcjonalne – 
Zasady projektowania

ISO 13850
Bezpieczeństwo maszyn – Stop awaryjny – 
Zasady projektowania 

ISO 1219-1
Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne 
– Symbole graficzne i schematy układów – Sy -
bole graficzn
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Produkty SMC

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA

Element bezpieczeństwa wg ISO 13849-1

element bezpieczeństwa

 kat.1

wydajność odpowietrzania do 3700 Nl/min

seria 
VP*42-X536

Element bezpieczeństwa wg ISO 13849-1

element bezpieczeństwa

kat. 3, 4

wydajność odpowietrzania do 2180 Nl/min

seria 
VP*44*-X538

Element bezpieczeństwa wg ISO 13849-1

element bezpieczeństwa

kat. 3, 4

wydajność odpowietrzania do 13000 Nl/min

seria 
VG342-X87

Zawór sterowania dwuręcznego

element bezpieczeństwa

kat.1, TYP IIIA wg EN574

seria 
VR51

ZAWORY ROZDZIELAJĄCE

Zawór elektropneumatyczny

wiele opcji wykonania z odpowietrzaniem  
ciśnienia resztkowego

suwak metalowy w zaworach 5/2 bistabilnych

dostępny również jako pojedynczy zawór

seria 
SY

Zawór elektropneumatyczny

wiele opcji wykonania

uszczelnienia elastyczne

seria 
VQM

Zawór elektromagnetyczny

zawór 3/2, bezpośredniego działania seria 
VT

Zawór łagodnego startu

z przełączaniem ręcznym i regulowanym 
przepływem odpowietrzania

dostępny również w wykonaniu czysto 
 pneumatycznym 

seria 
AV(A)

Zawór suwakowy sterowany pneumatycznie

zawór 5/2, 5/3, sterowany pneumatycznie, 
wielkość ISO 1 i ISO 2

seria 
VSA7-6

Zawór suwakowy  
sterowany pneumatycznie

zawór 3/2, sterowany pneumatycznie seria 
VTA

, 2
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Ręczny zawór odcinający 3/2 

możliwość montażu w modułowych
zestawach przygotowania powietrza;
do Lockout/Tagout systemów

seria 
VHS

ZAWORY ODCINAJĄCE I STERUJĄCE PRZEPŁYWEM POWIETRZA

Zawór dławiąco-zwrotny sterowany

gwint: od 1/8” do 1/2”

bezpośredni montaż na siłowniku

seria 
ASP 

Zawór dławiąco-zwrotny sterowany z ręcznym zaworem odpowietrzającym

gwint: od 1/8” do 1/2”

bezpośredni montaż na siłowniku

seria 
ASP-X352

Zawór odpowietrzający

przyłącza wtykowe ø 6-12 mm lub 
gwintowe Rc1/4 do Rc3/8”

seria 
KE

Zawory logiczne

Zawór logiczny z funkcją I / LUB seria 
VR12

Wskaźnik optyczny

pneumatyczny; do wykrywania 
ciśnienia; Rc 1/8”

seria 
VR31

CZUJNIKI

Przekaźnik ciśnienia

przekaźnik ciśnienia i podciśnienia;   
nastawialny z cyfrowym wyświetlaczem

seria 
ISE30A

Przekaźnik ciśnienia

nastawialny, kontaktronowy zestyk 
 zwierny 

możliwość montażu w modułowych  
zestawach przygotowania powietrza

seria 
IS10

Czujnik położenia tłoka

 elektroniczny

do rowków okrągłych

seria 
D-M9

Czujnik położenia tłoka

 kontaktronowy

do rowków okrągłych

seria 
D-A93
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Gwarancja zgodności z dyrektywami europejskimi

Kompletne rozwiązania od SMC.

SMC oznacza najwyższą jakość, perspektywiczne 
myślenie i pionierski duch globalnego lidera rynku. 
W sprawach bezpieczeństwa, oprócz dostępnej 
technologii polegamy na osobistym zaangażowaniu 
i indywidualnych rozwiązaniach zgodnych z wszel-
kimi aspektami prawnymi, handlowymi i funkcjonalnymi.

W centrali w Warszawie oraz w oparciu o zakład 
produkcyjny w Austrii możemy zaoferować:

elastyczną produkcję zorientowaną na potrzeby 
 klienta

dostępność najpopularniejszych produktów w ciągu 24h

nowoczesne centrum technologiczne w Austrii z  
działem projektowym, budowy prototypów,  
laboratorium testów, pomieszczeniem do badań  
wytrzymałościowych oraz centrum szkoleniowym; 

jakość potwierdzoną certyfikatem ISO 9001

Na stronie www.smc.pl/bezpieczenstwo udostępniliśmy krótki formularz  
online, który pomaga w prosty sposób ocenić czy Twoja aplikacja wymaga 
elementów bezpieczeństwa podlegających procesowi oceny zgodności z 
odpowiednimi dyrektywami. 

Sprostanie najwyższym standardom sprawia, że 
SMC jest silnym partnerem, który rozwija i wykonuje 
elementy bezpieczeństwa dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb, zgodnie z wymaganiami Dyrek-
tywy Maszynowej. Rozwiązania bezpieczeństwa go-
towe do zainstalowania dostarczane przez SMC, 
mają znak CE i są certyfikowane bezpoś ednio w 
siedzibie grupy CEE w Korneuburgu (Austria). Wraz 
z produktami klienci otrzymują znormalizowaną in-
strukcję obsługi oraz deklarację zgodności.

Nasze usługi zaczynają się od kompleksowej analizy, 
poprzez projekt koncepcyjny i jego wykonanie, a 
kończą na walidacji i instalacji bezpośrednio u 
klienta. Usługi te obejmują szafy sterownicze ze 
znakiem CE. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwa-
rantować zgodność z dyrektywami UE oraz 

najwyższą jakość wszystkich naszych 
komponentów i modułów. 
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Zaufaj globalnemu liderowi.

Wielka wizja wymaga perfekcji tkwiącej w szczegółach, innowacja - pasji tworzenia, a jakość - auten-
tycznego zaangażowania. Pozycja globalnego lidera światowego rynku automatyki przemysłowej, po-
zwala nam zaliczyć do grona naszych klientów wielu czołowych, światowych producentów. Jako wiary-
godny partner z przyjemnością wdrażamy technologie jutra do Waszych kluczowych aplikacji.

Nagrodzona siła innowacji.

W 2013 roku prestiżowy magazyn biznesowy  
„Forbes” po raz trzeci z rzędu umieścił SMC na liście 
100 najbardziej innowacyjnych firm na świecie. Ra -
king sporządzany jest w oparciu o zaangażowanie 
firm w badania i ozwój, stopy zwrotu inwestycji oraz 
wyniki finansowe. Wy óżnienie to jest unikatowe w 
całej branży. 

Naszym motto jest najwyższa jakość.

Gdy w grę wchodzi najwyższa jakość nie idziemy 
na kompromisy. Nasze standardy jakości nie odno-
szą się tylko do produktów i usług, dotyczą one 
wszystkich obszarów działalności firmy. Dzięki d -
skonale skoordynowanej infrastrukturze, usługi SMC 
są wydajne, wszechstronne i w 100% zorientowane 
na klienta.

Rozszerzamy horyzonty.

Około 2000 techników i inżynierów pracuje w  
najnowocześniejszych ośrodkach R&D w Japonii, 
Chinach, USA i Europie wyznaczając trendy dla całej 
automatyki przemysłowej. Efektem tego jest kom-
pleksowa oferta produktów cechująca się różnorod-
nością i najwyższą jakością. Standardowa gama pro-
duktów SMC liczy ponad 11 000 grup produkto-
wych. Dostępna jest w wielu wykonaniach dając 
miliony możliwości i wariantów elementów przygoto-
wania powietrza, zaworów, siłowników i czujników. 
Średnio, rocznie wprowadzamy 40 nowych produk-
tów na rynek europejski.

Opracowania niestandardowych rozwiązań high-tech 
(Rozwiązania Indywidualne SMC) oraz usługi i profe-
sjonale doradztwo dla zwiększenia produktywności 
(Programy Usługowe SMC) są ważnym elementem 
naszych szerokich kompetencji.
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Osobiści eksperci. 
Zawsze w pobliżu.

Oferujemy optymalne rozwiązania najkrótszą 
drogą dzięki 54 oddziałom rozmieszczonym na 
całym świecie, 50 zakładom produkcyjnym i ponad 
16 000 pracowników.

Austriackie biuro w Korneuburgu jest również cent-
ralą dla 14 państw z Europy środkowej i wschodniej. 
Rozległa sieć biur sprzedaży i dystrybutorów spra- 
wia, że SMC jest obecne w całej Europie. Wsparcie 
udzielane jest na miejscu u klienta, jednocześnie za-
chowany jest międzynarodowy wysoki standard ja-
kości. Ciągłe udoskonalanie procesów, najnowsze 
technologie produkcji oraz lokalne magazyny 
gwarantują najwyższą jakość produktów i systemów 
oraz ich krótki czas dostawy.

SMC ma możliwość lokalnej produkcji,  produkcji 
pojedynczych elementów, indywidualnych aplikacji i 
rozwiązań systemowych. W siedzibie firmy w ar-
szawie znajduje się dział techniczny oraz 
nowoczesne centrum szkoleniowe. 

Porozmawiaj z naszymi ekspertami o swoich  
wizjach. Zawsze gdy w grę wchodzi wyznaczanie 
nowych standardów jesteśmy twoim partnerem. 
Liczymy na owocną współpracę.
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