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Bezpieczeństwo maszyn –

realizacja funkcji bezpieczeństwa
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Piramida wypadków (Herbert William Heinrich)
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3000 x zdarzeń potencjalnie 

wypadkowych

300 x drobny wypadek (pierwsza 

pomoc)

30 x poważny wypadek

30 000 x
niebezpieczne zachowania, złe warunki 

pracy

1 x wypadek śmiertelny
Pochwycenie przez maszynę

Śmierć

Upadek

Złamanie 

Uderzenie

Skaleczenie - szwy

Potknięcia

Uszkodzenie sprzętu

Niestosowanie ŚOI

Zły stan techniczny maszyn
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Procedury oceny zgodności dla dyrektywy w sprawie maszyn

24.10.2019Strona 3

Maszyna

Załącznik IV

Normy

Dokumentacja 

producenta 

załącznik VII

Produkcja 

nadzorowana przez 

producenta 

załącznik VIII

CE - producent

Badanie typu WE 

załącznik IX

Pełne badanie typu 

załącznik X

Maszyna

Załącznik IV

Dokumentacja 

producenta 

załącznik VII

Produkcja 

nadzorowana przez 

producenta 

załącznik VIII

Maszyna

Normy

Załącznik IV

Dokumentacja 

producenta 

załącznik VII

Produkcja 

nadzorowana przez 

producenta 

załącznik VIII

Produkcja 

nadzorowana przez 

producenta 

załącznik VIII

Badanie typu WE 

załącznik IX

Pełne badanie typu 

załącznik X

CE - producent CE - producent CE - producent CE - producent CE - producent



Siemens 2019

Stosowanie norm zharmonizowanych?
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W motywie 18 MD przypomina się, że dyrektywa w sprawie maszyn opiera się na metodzie regulacyjnej znanej jako 

„nowe podejście do harmonizacji technicznej i normalizacji”. Przepisy określają obowiązkowe zasadnicze wymagania 

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które muszą spełnić produkty wprowadzane do obrotu w UE oraz 

procedur oceny ich zgodności. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące spełnienia zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa są zawarte w europejskich normach zharmonizowanych. 

Stosowanie norm zharmonizowanych jest dobrowolne, ale stwarza domniemanie zgodności z zasadniczymi 

wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objętymi zakresem tych norm.

Nawet jeżeli dane zasadnicze wymaganie w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa jest objęty normą 

zharmonizowaną, producent maszyn może w dowolny sposób stosować specyfikacje alternatywne. Dobrowolny 

charakter norm zharmonizowanych ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której normy techniczne stanowią 

przeszkodę we wprowadzaniu do obrotu maszyn charakteryzujących się innowacyjnymi rozwiązaniami.
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Typy norm
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Normy dotyczące maszyn zostały podzielone na trzy typy: A, B i C. Celem takiej klasyfikacji jest umożliwienie 

autorom norm dotyczących określonych kategorii maszyn powoływanie się na normy horyzontalne zawierające 

sprawdzone rozwiązania techniczne. Normy horyzontalne typu A i B mogą również pomóc producentom 

projektującym maszyny, dla których normy typu C nie są dostępne. 

Należy rozróżnić charakter domniemania zgodności, jakie stwarza stosowanie wymienionych trzech typów norm:

Normy typu A

Normy typu B

Normy typu C
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Droga do „bezpiecznej” maszyny
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Rozwiązania bezpieczne same w sobieEtap 1

Techniczne środki ochronneEtap 2

Informacje dotyczące użytkowaniaEtap 3

Nie Ryzyka na odpowiednim 

poziomie?
Tak

Początek

Określenie ograniczeń do maszynyKrok 1

Identyfikacja zagrożeńKrok 2

Szacowanie ryzykaKrok 3

Ewaluacja ryzykaKrok 4

Zakończenie procesu

- dokumentacja
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Czym jest ryzyko?
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Ryzyko
jest kombinacją (funkcją)

Ciężkości 

szkody

Prawdopodobieństwa 

powstania szkody
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Prawdopodobieństwo???
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Prawdopodobieństwo 

powstania szkody

• Potrzeba dostępu do strefy niebezpiecznej

• Rodzaj dostępu i czas przebywania

• Ilość osób, częstotliwość dostępu

Częstotliwość i czas narażenia

• Niskie

• Średnie

• Wysokie

Prawdopodobieństwo zdarzenia niebezpiecznego

• Rodzaj ruchu

• Kwalifikacja personelu

• Świadomość ryzyka

• Refleks, doświadczenie

• Mobilność, możliwość ucieczki

Możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody
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Redukcja ryzyka
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Redukcja ryzyka
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Informacja dla użytkowników
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Zatrzymanie maszyny
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Dyrektywa w sprawie maszyn definiuje:

- Zatrzymanie normalne (punkt 1.2.4.1.)

- Zatrzymanie eksploatacyjne (punkt 1.2.4.2.)

- Zatrzymanie awaryjne (punkt 1.2.4.3.)
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Zatrzymanie normalne

24.10.2019Strona 14

Maszyna musi być wyposażona w element sterowniczy, przy użyciu którego można doprowadzić w bezpieczny sposób 

do całkowitego zatrzymania maszyny.

Każde stanowisko pracy musi być wyposażone w element sterowniczy umożliwiający zatrzymanie niektórych lub 

wszystkich funkcji maszyny, w zależności od istniejącego zagrożenia, tak aby maszyna pozostawała przez cały czas 

bezpieczna.

Element sterowniczy zatrzymujący maszynę musi być uprzywilejowany w stosunku do elementów uruchamiających.

Z chwilą zatrzymania maszyny lub jej niebezpiecznych funkcji zasilanie odpowiednich napędów uruchamiających musi 

zostać odłączone.
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Zatrzymanie eksploatacyjne
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W przypadku gdy z przyczyn eksploatacyjnych wymagany jest element sterowniczy zatrzymujący, który nie odłącza 

zasilania odpowiednich napędów uruchamiających, stan zatrzymania musi być monitorowany i utrzymywany.

Podręcznik do MD:

Ponieważ w takim przypadku awaria układu sterowania mogłaby spowodować niezamierzone uruchomienie, układ 

sterowania musi być wyposażony w środki monitorowania stanu zatrzymania, aby zagwarantować, że maszyna 

pozostanie w trybie zatrzymania do momentu jej zamierzonego ponownego uruchomienia za pomocą elementu 

sterowniczego uruchamiania.
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Zatrzymanie awaryjne
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Maszyna musi być wyposażona w co najmniej jedno urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, umożliwiające 

zapobieżenie istniejącemu lub zagrażającemu niebezpieczeństwu.

Stosuje się następujące wyjątki:

- maszyny, w których urządzenie do zatrzymywania awaryjnego nie obniżyłoby ryzyka, ponieważ albo nie skróciłoby 

czasu zatrzymania albo nie umożliwiłoby podjęcia szczególnych środków, niezbędnych do przeciwdziałania ryzyku,

- maszyny przenośne trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie.

Urządzenie to musi:

- być wyposażone w wyraźnie rozpoznawalne, widoczne oraz szybko dostępne elementy sterownicze,

- możliwie najszybciej zatrzymywać niebezpieczny proces, bez stwarzania dodatkowego ryzyka,

- jeżeli jest to niezbędne, inicjować lub umożliwiać zainicjowanie pewnych ruchów zabezpieczających.

Funkcja zatrzymania awaryjnego musi być dostępna i gotowa do użycia przez cały czas, bez względu na tryb pracy.

Urządzenia do zatrzymywania awaryjnego muszą wspomagać pozostałe środki zabezpieczające a nie zastępować je.
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PN-EN ISO 12100
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W punkcie 3.40 zdefiniowano funkcję zatrzymania awaryjnego jako przeznaczoną do:

- odwrócenie powstałego zagrożenia lub zmniejszenia skutków istniejących zagrożeń dla osób, powstania szkód w 

maszynie lub strat w wykonywanych pracach, i

- zainicjowania jednym działaniem człowieka.

UWAGA:

Z punktu widzenia procesu zmniejszenia ryzyka, funkcja zatrzymania awaryjnego jest uzupełniającym środkiem 

ochronnym. 
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PN-EN ISO 12100
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Norma PN-EN ISO 12100 odsyła do normy PN-EN ISO 13850 Bezpieczeństwo maszyn - Funkcja zatrzymania 

awaryjnego - Zasady projektowania.

PN-EN ISO 13850 odwołuje się do PN-EN 60204-1 która definiuje dwie kategorie zatrzymania:

- Kategoria 0

- Kategoria 1
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PN-EN 60204-1
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Ponadto w PN-EN 60204-1 zdefiniowano również kolorystykę przycisków:

CZERWONY – Awaria, przykładowe zastosowanie: Zatrzymanie awaryjne

CZARNY – Przykładowe zastosowanie: Zatrzymanie (zalecany)
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PN-EN 60204-1
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Wyłączenie awaryjne – działanie awaryjne, którego celem jest wyłączenie zasilania elektrycznego 

całej instalacji lub jej części w przypadku, gdy powstaje w niej ryzyko porażenia elektrycznego lub 

inne ryzyko pochodzenia elektrycznego. Wyłączenie awaryjne realizowane jest w kategorii 0.
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Praktyczna realizacja
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❑ Obiekt: Linia Lakierni Profesjonalnej w zakładzie przemysłu drzewnego

❑ Cel: Dostosowanie linii do zgodności wymagań prawnych

❑ Zakres: Osłony mechaniczne, układ sterowania, znakowanie linii
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Budowa linii
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• 2 portale: załadowczy i wyładowczy

• 7 przenośników rolkowych i taśmowych

• 8 maszyn szczotkujących i szlifierek

• 8 maszyn szczotkujących i szlifierek

• 9 maszyn nakładających lakier i szpachlę

• 8 tuneli termicznych i suszarek UV
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Założenia Klienta do sporządzenia oferty
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• Kategoria bezp. PLd wg. PN-EN ISO 13849-1

• Wyłączniki bezpieczeństwa 40 szt.

• Wyłączniki bezpieczeństwa bez rygla 20 szt.

• Kurtyny bezpieczeństwa 5szt.

• Wygrodzenia bezpieczeństwa wzdłuż linii

• Wyłączniki bezpieczeństwa z ryglem 37 szt.

• Wyłączniki bezpieczeństwa linkowe 13 szt.

• Skanery bezpieczeństwa 3szt.
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Założenia projektowe po analizach
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• Rezygnacja z grodzi bezpieczeństwa wzdłuż linii na rzecz osłon indywidualnych

• Podział linii na 4 strefy technologiczne

• Rozproszenie układu bezpieczeństwa na strefy

• Instalacja 2 paneli sterujących do obsługi układu bezpieczeństwa
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Finalna konfiguracja systemu
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• Wyłączniki bezpieczeństwa 33 szt. (40)

• Wyłączniki bezpieczeństwa bez rygla 34 szt. (20)

• Kurtyny bezpieczeństwa 5szt. (5)

• Wyłączniki bezpieczeństwa z ryglem 22 szt. (37)

• Wyłączniki bezpieczeństwa linkowe 13 szt. (13)

• Skanery bezpieczeństwa 1 szt. (3)

Dodatkowo:

• Wyłączniki bezpieczeństwa trzpieniowe 12szt.

• Wyłącznik bezpieczeństwa rolkowy 1szt. 



Siemens 2019

Wnioski
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Punkt wyjścia:

• Określenie zakresu prac dostosowawczych

• Dokładne i rzetelne rozpoznanie potrzeb technologicznych

• Elastyczne podejście do wymagań i oczekiwań klienta

Realizacja:

• Projekt dostosowany do indywidualnych wymagań

• Zastosowanie sprzętu sprawdzonych dostawców

• Profesjonalny montaż i oprogramowanie systemu

Efekty:

• Zwiększenie bezpieczeństwa pracy

• Zwiększenie bezpieczeństwa produktu

• Ułatwiona identyfikacja stanu pracy linii



Siemens 2019

Dziękuję za uwagę!

siemens.pl/sirius
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Małż Daniel

Siemens Sp. z o.o.

Control Products

ul. Żupnicza 11

03-821 Warszawa

tel.: +48 784 366 968

daniel.malz@siemens.com

Zapraszam do kontaktu:

Nowak Ireneusz

INEE Industry Sp. z o.o.

ul. Cieszyńska 21

43-170 Łaziska Górne

tel.: +48 604 941 158

ireneusz.nowak@inee-industry.pl
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