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Šest korakov do varnega stroja
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Ocena tveganja
• Postopek ocene tveganja
• Funkcije stroja
• Identifikacija nevarnosti
• Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja
• Dokumentacija

Zmanjšanje tveganja – metoda treh korakov

§

Zakoni, direktive, standardi, odgovornost
• Evropske direktive
• Obveznosti proizvajalca stroja
• Standardi
• Preskusni organi, zavarovanja
• Osnove odgovornosti za proizvode
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Varna zasnova
• Mehanska zasnova
• Koncept obratovanja in vzdrževanja
• Električna oprema
• Ustavitev
• Elektromagnetna združljivost (EMC)
• Tehnologija tekočin
• Uporaba v potencialno eksplozivnih atmosferah
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Tehnični varnostni ukrepi
a Opredelitev varnostnih funkcij
b Določitev zahtevane stopnje varnosti
Izvajanje varnostnih funkcij
e Preverjanje vseh varnostnih funkcij
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c Zasnova varnostne funkcije
• Razvoj varnostnega koncepta
• Izbor varnostnih naprav
• Pozicioniranje in dimenzioniranje
varnostne naprave
• Vgrajevanje varnostnih naprav v
krmilni sistem
d Preverjanje varnostne funkcije

Informacije o preostalih tveganjih
• Dokumentacija

Splošna validacija stroja

Dajanje stroja na trg
• Tehnična dokumentacija

Odgovornost uporabnika
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Varna oprema zagotavlja pravno zaščito tako
proizvajalca kot uporabnika. Uporabniki strojev
pričakujejo, da bodo na trgu ponujeni le varni
stroji ali naprave. V Evropi obstajajo tudi predpisi
o zaščiti upravljavcev strojev (zakonodaja s
področja varnosti in zdravja pri delu). Ti predpisi
so podvrženi regionalnim spremembam.
Vendar pa obstaja širok dogovor o postopku, ki
ga je treba uporabiti med proizvodnjo in
nadgradnjo strojev.
Med načrtovanjem in proizvodnjo strojev proizvajalec strojev z oceno tveganja (prej imenovano tudi
analiza nevarnosti) prepozna in oceni vse možne nevarnosti in nevarna mesta na stroju.
Na podlagi te ocene tveganja proizvajalec strojev sprejme ustrezne načrtovalne ukrepe za odpravo ali
zmanjšanje tveganja. Če tveganja s temi načrtovalnimi ukrepi ni mogoče odpraviti ali ustrezno
zmanjšati, proizvajalec stroja izbere in uporabi ustrezne varnostne naprave in zagotavlja informacije o
preostalih tveganjih, če je potrebno.
Za zagotovitev pravilnega delovanja načrtovanih ukrepov je potrebna splošna validacija stroja
(postopek dokazovanja nekega procesa za pravilnega in mu daje veljavnost).
Ta splošna validacija ovrednoti načrtovanje in tehnične ukrepe ter organizacijske ukrepe v kontekstu.
Kaj vsebuje vodnik ?
Pred vami je obsežen vodnik o pravnem ozadju v zvezi s stroji ter izbiro in uporabo varnostnih naprav.
Pokazali vam bomo različne načine, kako lahko zaščitite stroje in s tem ljudi pred nesrečami ob
upoštevanju veljavnih evropskih direktiv, predpisov in standardov.
V tem priročniku so opisane pravne zahteve v zvezi s stroji v Evropski skupnosti in njihovo izvajanje.
Ne glede na pravno podlago, lahko posamezni stroj zahteva posebno rešitev, ki temelji na nacionalnih
in mednarodnih predpisih in standardih.
Za koga je ta vodnik ?
Ta vodnik je namenjen proizvajalcem, operativnim organizacijam, načrtovalcem, konstruktorjem,
sistemskim inženirjem in vsem posameznikom, ki so odgovorni za varnost stroja. (zaradi čitljivosti
bomo v tem priročniku uporabljali večinoma moške izraze.)
Varovanje delovnega procesa
Zahteve za varnost strojev so se z večjo uporabo avtomatizacije vedno bolj spreminjale.
V preteklosti so bile varnostne naprave v procesu dela neka nadloga; zaradi tega jih pogosto sploh niso
uporabljali.
Inovativna tehnologija je omogočila vključitev varnostnih naprav v delovni proces. Posledično niso več
ovira za operaterja; pravzaprav pogosto celo pomagajo pri produktivnosti.
Varnost je osnovna potreba
Varnost je temeljna človekova potreba. Študije kažejo, da so ljudje, ki so stalno podvrženi stresnim
situacijam, bolj dovzetni do psihosomatskih bolezni. Čeprav se je možno dolgoročno prilagoditi
ekstremnim situacijam, bodo posamezniki močno obremenjeni.
Pogosto rečemo, da večja "varnost" povzroči nižjo produktivnost - pravzaprav je ravno obratno. Višja
raven varnosti pomeni večjo motivacijo in zadovoljstvo ter posledično večjo produktivnost.
Iz te situacije je mogoče izvesti naslednji cilj:
Upravljavci in vzdrževalci se lahko zanesejo na varnost stroja!
3

Varnost je naloga vodstva
Za svoje zaposlene je odgovorno vodstvo podjetja, v industriji pa tudi za gladko, stroškovno učinkovito
proizvodnjo.
Le če bodo vodje varnost vključili v vsakdanje poslovne dejavnosti, bodo zaposleni dovzetni za to temo.
Potrebno je strokovno znanje
Varnost strojev je v veliki meri odvisna od pravilne uporabe direktiv in standardov.
V Evropi so nacionalne pravne zahteve usklajene z evropskimi uredbami in direktivami, kot je direktiva
o strojih. Te direktive opisujejo bistvene varnostne zahteve, ki so določene podrobneje v standardih.
Evropski standardi so pogosto sprejeti tudi zunaj Evrope.
Izvajanje vseh teh zahtev na praktičen način zahteva obsežno strokovno znanje in dolgoletne izkušnje.
Evropske direktive
Eno temeljnih načel Evropske skupnosti je varovanje
zdravja državljanov tako na zasebnem kot na poklicnem
področju.
Nadaljnje temeljno načelo je oblikovanje enotnega trga s
prostim pretokom blaga.
V skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije sta
Evropska komisija in Svet Evropske unije sprejeli različne
direktive z namenom doseči prost pretok blaga in zaščito
njenih državljanov.
Države članice te direktive izvajajo v svojem nacionalnem pravu. V direktivah so opredeljeni osnovni
cilji in zahteve in, kolikor je mogoče, so tehnološko nevtralni. Na področju varnosti in zdravja pri delu
ter varnosti strojev so bile objavljene naslednje direktive:
• Direktiva o strojih, ki obravnava proizvajalce strojev
• Direktiva o delovni opremi, ki obravnava uporabnike strojev
• dodatne direktive, na primer direktiva o nizki napetosti, direktiva o elektromagnetni združljivosti,
direktiva ATEX,…
Obseg predpisov
V tem zapisu je treba zaradi preprečitve kakršnekoli dvoumnosti opozoriti, da so danes za večino
proizvodov vse bistvene varnostne in zdravstvene zahteve predpisane v več različnih predpisih.
Proizvajalci morajo tako za svoj proizvod slediti zahtevam več različnih posebnih predpisov. Na ta način
je dosežena celovitost predpisov, žal pa tudi velika razdrobljenost. To pa ne pomeni »olajševalne
okoliščine«, če proizvajalec določene predpise spregleda, opusti, jih ne upošteva v celoti ustrezno
... oznaka CE pomeni potrditev skladnosti z vsemi zahtevami iz vseh predpisov; Izjava EU o skladnosti
mora biti izdana kot enotna po vseh predpisih, ki veljajo za proizvod na dan, ko je proizvod dan na trg
(prvič omogočena njegova dostopnost ...).Kot primer te »razdrobljenosti« in nujne celovitosti so v
spodnji preglednici zbrane in predstavljene zahteve iz vseh predpisov, ki jih morajo upoštevati npr.
proizvajalci električnega stroja.
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Bistvene
zahteve

Izjava EU o
skladnosti

Oznaka CE

Druge oznake
in podatki

Navodila za
uporabo

Varnost strojev : Pravilnik o varnosti strojev
(Uradni list RS št. 75/2008 , 66/2010 , 74/2011)
( Direktiva o varnosti strojev 2006/42/ES , 2009/127/ES)
7. člen Priloga1
7. člen Priloga 2 7., 17., 18. člen
7. člen Priloga 1
7. člen Priloga 1
točke 1.7.1 ,
Točka 1.A.
Priloga 3
točka 1.7.4.
1.7.2. , 1.7.3.
EMC : Pravilnik o elektromagnetni združljivosti
(Uradni list RS št. 39/2016)
(Direktiva EMC 2014/30/EU)
16. in 17. člen
7. člen
15. člen
7. člen 7. točka
6. člen Priloga 1
30. člen Uredbe
5. in 6. točka
Priloga 4
18. člen
ES/765/2008
9. člen 4. točka
RoHS : Pravilnik o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski
opremi
(Uradni list RS št. 102/2012)
(Direktiva 2011/65/EU , 2012/50/EU , 2012/51/EU)
13 člen in
6.(7.8) in 8.(4)
4. in 6. člen
12. člen
30. člen Uredbe
8. (4) člen
člen
ES/765/2008

Oznaka za
ločeno zbiranje
OEEO

Uredba o
ravnanju z
odpadno
električno in
elektronsko
opremo
(Ur.l.RS št.
107/2006 ,
100/10 , 55/15)
8. poglavje
(4. člen)
Direktiva
2002/96/ES
2012/19/EU

Preglednica zahtev iz predpisov za primer električnega stroja
Opombe:
▪ Če stroj deluje na prostem, mora ustrezati tudi zahtevam predpisa glede emisije hrupa strojev:
Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki delujejo na prostem (direktiva 2001/14/ES, 2005/88/ES)
▪ Če so v stroje vgrajeni trifazni indukcijski elektromotorji z nazivno močjo 0.75 do 375 kW,
morajo stroji ustrezati tudi zahtevam predpisov o okoljsko primerni zasnovi proizvodov
(direktivi 2009/125/ES in Uredbi (ES) št. 640/2009).
▪ Tem zahtevam (okoljsko primerna zasnova oz. Eco Design) morajo stroji ustrezati tudi vselej,
kadar so v stroje vgrajeni drugi proizvodi, za katere velja ena od uredb (ES) iz seznama uredb
(ES) o izvajanju Direktive 2009/125/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki
rabijo energijo.
Med električne stroje spadajo tudi npr. akumulatorsko (baterijsko) ročno orodje ...
V tem primeru morajo stroji ustrezati tudi predpisom iz varstva okolja in sicer na osnovi Zakona o
varstvu okolja (ZVO-1) v RS sprejete:
- Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
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Preglednica, kot je podana zgoraj za primer električnega stroja, se zelo hitro spremeni oz. še razširi, ko
gre npr. za stroj z motorjem z notranjim zgorevanjem in ki deluje na prostem.
Bistvene
zahteve

Izjava EU o
skladnosti

Oznaka CE

Druge
oznake in
podatki

Navodila za
uporabo

Varnost strojev : Pravilnik o varnosti strojev
(Uradni list RS št. 75/2008 , 66/2010 , 74/2011)
( Direktiva o varnosti strojev 2006/42/ES , 2009/127/ES)
7. člen
7. člen
7., 17., 18.
Priloga1
7. člen
7. člen
Priloga 2
člen
točke 1.7.1 ,
Priloga 1
Priloga 1
Točka 1.A.
Priloga 3
1.7.2. ,
točka 1.7.4.
1.7.3.
EMC : Pravilnik o elektromagnetni združljivosti
(Uradni list RS št. 39/2016)
(Direktiva EMC 2014/30/EU)
7. člen
16. in 17. člen
5. in 6.
7. člen 7.
6. člen
15. člen
30. člen
točka
točka
Priloga 1
Priloga 4
Uredbe
9. člen 4.
18. člen
ES/765/2008
točka
Emisija hrupa : Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem
(Uradni list RS št. 106/2002 , 20/2005 , 49/2006)
(Direktiva 2000/14/ES , 2005/88/ES)
RoHS : Pravilnik o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni
in elektronski
opremi
(Uradni list RS št. 102/2012)
(Direktiva 2011/65/EU , 2012/50/EU , 2012/51/EU)
13 člen in
30. člen
6.(7.8) in
4. in 6. člen
12. člen
8. (4) člen
Uredbe
8.(4) člen
ES/765/2008

Oznaka za
emisijo
hrupa

Pravilnik o
emisiji
hrupa
strojev, ki
se
uporabljajo
na prostem
8. člen in
Priloga 4
Direktiva
2000/14/ES
2005/88/ES

Oznaka za
ločeno
zbiranje
OEEO

Uredba o
ravnanju z
odpadno
električno in
elektronsko
opremo
(Ur.l.RS št.
107/2006 ,
100/10 ,
55/15)
8. poglavje
(4. člen)
Direktiva
2002/96/ES
2012/19/EU

Preglednica zahtev iz predpisov za primer stroja z motorjem z notranjim izgorevanjem
Opomba:
Za vse stroje in drugo (električno, tlačno ...) opremo, katero delovanje je predvideno v področju, kjer
obstaja možnost nastanka potencialne eksplozivne atmosfere, morajo takšni proizvodi ustrezati tudi
tozadevnemu predpisu (ATEX): Pravilniku o protieksplozijski zaščiti oz. direktivi 2014/34/EU.
Navedimo primer stroja – kompresorja (z elektromotornim pogonom). Ta proizvod je torej v osnovi
stroj z enostavno tlačno opremo (posodo za zrak) in prigrajeno dodatno tlačno opremo, elektromotorni
pogon; ker je predvideno delovanje tudi na prostem, mora ustrezati predpisu glede emisije hrupa; če
deluje v potencialno eksplozivni atmosferi, mora ustrezati zahtevam predpisa ATEX ....
Logično mora biti vsakomur, ki se ukvarja z načrtovanjem in dajanjem proizvodov na trg ali kako
drugače omogoča dostopnost proizvodov na trgu, da se mora zakonodaja (tehnični predpisi) za vsak
proizvod obravnavati celovito. Za električno elektronsko opremo (EEO) npr. tako nista »pomembna«
samo predpisa glede električne varnosti (LVD) in glede EMC oz. radijske opreme, že dolgo časa bi morali
vsi proizvajalci, celotna stroka in okolje postavljati po pomembnosti na prvo mesto npr. predpise o
okoljsko primerni zasnovi (EcoDesign) in energijskem označevanju ter glede vsebnosti nevarnih snovi
(RoHS), seveda imamo tudi okoljski predpis glede OEEO (odpadne električne elektronske opreme), tudi
obsežno zakonodajo REACH (varovanje človekovega zdravja in okolja pred tveganji, ki jih lahko
predstavljajo kemikalije) in še drugo okoljsko naravnano zakonodajo. Sicer pa je treba v tem zapisu
zaradi preprečitve kakršnekoli dvoumnosti še enkrat opozoriti, da so danes za večino proizvodov vse
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bistvene in varnostne zahteve predpisane v več različnih predpisih. Proizvajalci morajo tako za svoj
proizvod slediti zahtevam več različnih posebnih predpisov, lahko tudi petim in več.

Kemijska
tehnologija

gradbeništvo

Zaščita delavcev
in potrošnikov

Gradbeni proizvodi
Osebna zaščitna oprema
Varnost igrač

Eksplozivi za civilno uporabo
Pirotehnični izdelki

Energetska
učinkovitost
Okoljsko primerna zasnova
Navajanje porabe energije

Strojništvo in
prevozna
sredstva
Žičniške naprave za prevoz oseb
Oprema za eksplozivne atmosfere
Plinske naprave
Dvigala
Stroji
Tlačna oprema
Plovila za rekreacijo
Enostavne tlačne posode

Industrijska področja
uporabe direktiv

Merilna
tehnika
Merilne naprave
Neavtomatske tehtnice

Zdravstveni
inženiring

Elektro
inženiring
Elektromagnetna združljivost
Oprema za eksplozivne
atmosfere
Nizko napetostna oprema
Radijska in tele. terminalska
oprema
Omejevanje uporabe
nevarnih snovi

Aktivni med. pripomočki za
vsaditev
In vitro diagnostični medicinski
pripomočki
Medicinski pripomočki

Obvezno označevanje proizvodov z oznako CE

Direktiva o strojih
Direktiva o strojih 2006/42 / ES obravnava proizvajalce in distributerje strojev in varnostnih
komponent.
Določa potrebne naloge proizvajalcem, da stroji izpolnjujejo varnostne in zdravstvene zahteve, da se
odstranijo trgovinske ovire v Evropi in se zagotovi visoka raven zdravja in varnosti uporabnikov in
operaterjev.
Velja za stroje in varnostne komponente, ki se dajejo na trg, pa tudi za rabljene stroje in varnostne
komponente iz tretjih držav, ki so prvič dani na trg v Evropskem gospodarskem prostoru.
• Leta 1989 je Svet Evropske skupnosti sprejel direktivo o približevanju zakonodaje držav članic o
strojih, imenovano Direktiva o strojih (89/392 / EGS).
• Do leta 1995 je bilo treba to direktivo uporabiti v vseh državah članicah ES.
• Leta 1998 so bile v Direktivi 98/37 / ES o strojih povzete in združene različne spremembe.
• Leta 2006 je bila sprejeta "nova direktiva o strojih" (2006/42 / ES), ki nadomešča prejšnjo različico.
Vse države članice ES morajo izvajati novo direktivo od 2009/12/29.
Države članice ne smejo prepovedati, omejevati ali preprečevati distribucije in zagona strojev in
varnostnih komponent, ki so skladni z Direktivi o strojih. Prav tako jim je prepovedano uporabljati
nacionalne zakone, uredbe ali standarde, da bi postavili strožje zahteve glede varnosti strojev!
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Direktiva o delovni opremi
Obveznosti za delodajalce so določene v direktivi o delovni opremi, ki velja za uporabo strojev in
opreme na delovnem mestu.
Namen direktive je zagotoviti, da je uporaba delovne opreme v skladu z minimalnimi pogoji, da bi
izboljšali zdravje in varnost pri delu.
Vsaka država članica lahko doda svoje nacionalne zahteve: na primer o pregledu delovne opreme,
servisnih in vzdrževalnih intervalih, uporabi osebne zaščitne opreme, oblikovanju delovnega mesta itd.
Zahteve direktive o delovni opremi ter nacionalne zahteve in predpisi se nato izvajajo v nacionalni
zakonodaji.
→ Direktiva o delovni opremi 2009/104/EC
Kakšne so obveznosti proizvajalcev strojev?
Varna zasnova strojev
Proizvajalci morajo izdelati svoje stroje v skladu z bistvenimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami
direktive o strojih. Proizvajalci upoštevajo varnostno integracijo med postopkom načrtovanja. V praksi
to pomeni, da načrtovalec - konstrukter izvede oceno tveganja že med razvojno fazo stroja. Tako
dobljeni ukrepi se lahko vgrajujejo neposredno v zasnovo.
Priprava navodil za uporabo
Proizvajalec stroja pripravi navodila za uporabo, znano kot "originalna navodila za uporabo".
Vsakemu stroju mora biti priložen nabor navodil za uporabo v uradnem jeziku države kjer je stroj dan
na trg.
Ta navodila za uporabo, priložena stroju, so bodisi originalna navodila za uporabo ali prevod izvirnih
navodil za uporabo. V slednjem primeru je treba priložiti tudi originalna navodila za uporabo. Izvirna
navodila za uporabo so vsa navodila za uporabo, ki jih je objavil proizvajalec stroja, neodvisno od jezika.
Priprava tehnične dokumentacije
Proizvajalec stroja pripravi tehnično dokumentacijo v skladu s Prilogo VII k Direktivi o strojih.
Ta tehnična dokumentacija vsebuje oceno tveganja, vse diagrame, izračune, poročila o preskusih in
dokumente, ki ustrezajo bistvenim zdravstvenim in varnostnim zahtevam direktive o strojih.
Izdaja izjave o skladnosti
Če je proizvajalec stroja stroj izdelal, tako, da je zadostil zahtevam predpisov, na pravno zavezujoč
način izjavi skladnost s temi zahtevami, tako da izda izjavo o skladnosti in označi stroj (oznaka CE).
Nato je stroj dovoljeno dati na trg v Evropski uniji.
Direktiva o strojih razlaga celoten postopek za ugotavljanje skladnosti. Razlikujemo med dvema
postopkoma za stroje ( „Ocena skladnosti ES postopek za stroje in varnostne komponente “).
*

Standardni postopek: Stroji, ki niso izrecno navedeni v Prilogi IV k Direktivi o strojih je predmet
standardnega postopka.
Zahteve, opisane v razdelku „Bistvene zdravstvene in varnostne zahteve“ Priloge I, morajo biti
izpolnjene.
Proizvajalec je odgovoren za skladnost in uporabo znaka CE, ne da bi pri tem vključil priglašen
organ („samo certificiranje“).
Vendar proizvajalec najprej sestavi tehnično dokumentacijo, tako da lahko dokumentacijo na
zahtevo predloži nacionalnim organom.
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*

Postopek za stroje, naštete v Prilogi IV:
Za posebej nevarne stroje so predpisani posebni postopki. Priloga IV k Direktivi o strojih
vsebuje seznam posebej nevarnih strojev in varnostne komponente; ta seznam vključuje
elektro občutljivo zaščitno opremo, kot so fotoelektrična varnostna stikala in varnostni
laserski skenerji.
Najprej je treba izpolniti zahteve, opisane v razdelku „Bistvene zdravstvene in varnostne
zahteve“ v Prilogi I k Direktivi o strojih.
Če obstajajo harmonizirani standardi za stroj ali varnostne sestavne dele in ti standardi
zajemajo celoten sklop bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev, je mogoče izjavo o
skladnosti doseči na enega od treh načinov:
- Modul A : proizvajalec izvede postopek skladnosti sam
- Modul B : priglašen organ izvede pregled tipa
- Modul H : proizvajalec ima uveden celovit sistem vodenja kakovosti, ki ga je odobril priglašen
organ

Če za stroj ne obstajajo harmonizirani standardi ali če stroja ali delov stroja ni mogoče izdelati v skladu
z harmonizirani standardi, lahko izjavo o skladnosti dosežemo, kot sledi:
Modul B
Ta modul opisuje tisti del postopka, s katerim priglašeni organ ugotovi in potrdi,
(ES pregled tipa) da vzorec »tip«, ki predstavlja predvideno proizvodnjo, ustreza določbam
direktive, ki veljajo zanje. Priglašen organ opravi ustrezne preglede in potrebne
preskuse, da bi preveril, ali rešitve, ki jih je proizvajalec uporabil, kadar ni
upošteval standardov, ustrezajo bistvenim zahtevam direktive.
Če tip ustreza določbam direktive, priglašeni organ izda vlagateljem ES-certifikat
o pregledu tipa.
Modul H
Proizvajalec mora imeti odobren sistem kakovosti za načrtovanje, proizvodnjo in
(popolno
nadzor končnega proizvoda ter preskušanje, ki ga odobri priglašen organ.
zagotavljanje
Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih je sprejel proizvajalec, morajo biti
kakovosti)
sistematično in urejeno dokumentirani v obliki napisane politike, postopkov in
navodil. Dokumentacija o sistemu kakovosti mora zagotavljati splošno
razumevanje politike kakovosti in postopkov, kot so programi kakovosti, plani,
priročniki in zapisi. Proizvajalec se obvezuje, da bo izpolnjeval obveznosti, ki
izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, in da bo sistem kakovosti primerno in
učinkovito vzdrževal.
Označevanje stroja kot CE-kompatibilnega
Ko so izpolnjene vse zahteve, lahko proizvajalec na stroj namestiti znak CE.
Opozorilo! Oznako CE je mogoče namestiti le, če stroj izpolnjuje vse bistvene zahteve iz veljavnih
evropskih direktiv, ki se nanašajo nanj. (Šele potem je proizvod dovoljeno dajati na trg v Evropski uniji.)
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Postopek ES za ugotavljanje skladnosti strojev in varnostne komponente

Povzetek :
Proizvajalec mora pri načrtovanju stroja upoštevati bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz
Priloge I Direktive o strojih. Pripraviti mora tehnično dokumentacijo (mapo), kot to določa Priloga VII.
Izvesti mora postopke ugotavljanja skladnosti, kot to določa 12. člen direktive. Če je potrebno, mora
pri tem vključiti priglašene organe (npr. dvigala za servisiranje vozil, naprave za dviganje oseb ali oseb
in blaga, pri katerih obstaja nevarnost padca z višine, večje od treh metrov ipd.). Proizvajalec mora
izdati ES - Izjavo o skladnosti, skladno s Prilogo II. Na koncu mora stroj označiti z oznako CE, kot to
določata 16. člen in Priloga III.
Stroj, ki je skladen z direktivo o strojih, se lahko da v promet v kateri koli državi članici skupnosti.
Standardi in domneva o skladnosti
Pri načrtovanju strojev ima pomembno vlogo tudi uporaba harmoniziranih standardov, ki ustvarijo
domnevo o skladnosti stroja z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami, ki so navedeni v
Prilogi I Pravilnika o varnosti strojev in ne dajejo tehničnih rešitev. Standardi naj bi dajali proizvajalcem
zglede, kakšni naj bodo varnostni ukrepi za zavarovanje uporabnikov strojev in varnostnih komponent,
in sicer pri:
•
montaži ter demontaži,
•
nastavljanju,
•
delovanju,
•
vzdrževanju in
•
transportu.
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Če je proizvajalec uporabil standard, pravimo, da je ustvarjena domneva o skladnosti proizvoda z
direktivo. Uporaba harmoniziranih standardov torej ni obvezna (splošno načelo novega pristopa),
skladnost lahko zagotovimo tudi z drugimi standardi in celo z nestandardiziranimi ukrepi.
Uporaba harmoniziranih standardov pa je priporočljiva, saj mora proizvajalec v nasprotnem primeru
opraviti celovito oceno vseh tveganj in z njimi povezane nevarnosti zmanjšati na sprejemljivo stopnjo,
ki mora biti vsaj takšna, kot jo zagotavljajo ukrepi iz harmoniziranih standardov. Takšen pristop mora
natančno obrazložiti in dokumentirati v spremljajoči tehnični dokumentaciji (tehnični mapi) stroja.
Pri kategorijah strojev iz Priloge IV uporaba harmoniziranega standarda, v katerem so zajete vse
bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, ki se uporabljajo za stroje, proizvajalcu omogoča, da opravi
ugotavljanje skladnosti strojev brez priglašenega organa.
Treba je opozoriti, da se z uporabo harmoniziranih standardov sicer olajša ocena tveganja, vendar se z
njo ne odpravi v celoti obveznost proizvajalca, da opravi oceno tveganja za stroj.
Kadar se proizvajalec odloči, da ne bo uporabil harmoniziranega standarda ali da bo uporabil samo dele
harmoniziranega standarda, mora v tehnično dokumentacijo vključiti opravljeno oceno tveganja in
izvedene ukrepe za skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami. V tem primeru se
sklic na sam harmonizirani standard ne navede v proizvajalčevi ES-izjavi o skladnosti, ampak je v izjavi
lahko navedeno, kateri deli ali klavzule harmoniziranega standarda so uporabljeni.
Varnostni standardi na področju strojev so bili zasnovani tako, da tvorijo svojevrsten sistem
harmoniziranih standardov. Razlog za to je v tem, da je glede na raznolikost in velikokrat tudi
unikatnost strojev nemogoče izdelati standarde za vsak stroj posebej ( produktni standardi ).
Standardi za stroje so razvrščeni v tri tipe – A, B in C. Namen te razvrstitve je, da se avtorjem standardov
za posamezne kategorije strojev omogoči sklicevanje na horizontalne standarde, ki zagotavljajo
preizkušene tehnične rešitve. S horizontalnimi standardi tipa A in B si lahko pomagajo tudi proizvajalci,
ki načrtujejo stroje, za katere standardi tipa C niso na voljo.
Standardi tipa A ( osnovni varnostni standardi)
S standardi tipa A so opredeljeni osnovni koncepti, terminologija in načela načrtovanja, ki se
uporabljajo za vse kategorije strojev. Uporaba izključno takih standardov, čeprav se z njo zagotovi
osnovni okvir za pravilno uporabo direktive o strojih, ne zadošča za zagotovitev skladnosti z ustreznimi
bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami Direktive, zato ne omogoča popolne domneve o
skladnosti.
Standardi tipa B ( skupinski varnostni standardi)
Standardi tipa B1 obravnavajo posamezne varnostne vidike ( npr. : varnostne razdalje, dovoljene
temperature površin, hrup, ergonomija )
Standardi tipa B 2 obravnavajo varnostne naprave ( npr. : dvoročno krmiljenje, zaporne naprave,
tipalne mreže, naprave občutljive na dotik )
Standardi tipa B so posvečeni posebnim vidikom varnosti strojev ali posebnim vrstam varoval, ki se
lahko uporabljajo za najrazličnejše kategorije strojev. Uporaba specifikacij standardov tipa B pomeni
domnevo o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive o strojih, zajetimi v teh standardih, kadar
standard tipa C ali proizvajalčeva ocena tveganja dokazuje, da je tehnična rešitev, opredeljena s
standardom tipa B, ustrezna za posamezno kategorijo ali model zadevnega stroja.
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Uporaba standardov tipa B, v katerih so določene specifikacije za varnostne komponente, ki so dane
na trg neodvisno, pomeni domnevo o skladnosti za zadevne varnostne komponente in za bistvene
zdravstvene in varnostne zahteve, zajete v teh standardih.
Standard tipa C ( podrobni varnostni standardi strojev, produktni standardi)
V standardih tipa C so določene specifikacije za posamezne kategorije strojev, na primer mehanske
stiskalnice, kombajne ali kompresorje. Različni tipi strojev, uvrščeni v kategorijo, zajeto s standardom
C, imajo podobno predvideno uporabo in lahko povzročajo podobne nevarnosti. Standardi tipa C lahko
vsebujejo sklic na standarde tipa A ali B, v katerem je navedeno, katere specifikacije standarda tipa A
ali B se uporabljajo za zadevno kategorijo strojev. Kadar v zvezi z nekim vidikom varnosti stroja
standard tipa C odstopa od specifikacij standarda tipa A ali B, imajo specifikacije standarda tipa C
prednost pred specifikacijami standarda A ali B.
Uporaba specifikacij standarda tipa C na podlagi proizvajalčeve ocene tveganja pomeni domnevo o
skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami direktive o strojih, zajetimi v tem
standardu.
Zgradba harmoniziranega standarda je običajno naslednja:
• Obseg standarda (in izvzetje iz obsega standarda);
• Referenčni standardi in tehnične specifikacije (EN, ISO, IEC, vodila);
• Izrazoslovje;
• Analiza nevarnosti;
• Tehnične specifikacije;
• Izvedba preskusov;
• Označevanje proizvoda in navodila za uporabo.
Globalne organizacije za standardizacijo
ISO (Mednarodna organizacija za
IEC (Mednarodna elektrotehniška
standardizacijo) je svetovna mreža
komisija) je svetovna organizacija,
organizacij za standardizacijo iz
ki pripravlja in objavlja
157 držav. ISO pripravlja in
mednarodne standarde na tem
objavlja mednarodne standarde,
območju električne tehnologije
osredotočene na neelektrične
(npr. elektronika, komunikacije,
tehnologije.
elektromagnetna združljivost,
proizvodnja energije),
in z njimi povezane tehnologije.
Evropske organizacije za standardizacijo
CEN (Evropski odbor za
CENELEC Evropski odbor za
standardizacijo) je skupina
standardizacijo elektrotehnike)
organizacij za standardizacijo iz
CENELEC je primerljiva institucija s
držav članic EU, držav EFTE in
CEN na področju elektrotehnike
prihodnjih članic EU.
ter na tem področju pripravlja in
CEN pripravlja evropske standarde
objavlja evropske standarde (EN).
(EN) na neelektričnih območjih.
Da bi preprečil, da bi ti standardi
predstavljali ovire v trgovini, CEN
sodeluje z ISO.

12

Pregled varnostnih naprav in povezani standardi

Varna namestitev
Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja
EN ISO 12100

Varnostne razdalje
Izogibanje drobljenju
Nepričakovani zagon

Varovala
EN ISO 14120

nepomična

pomična

Ograje,
pregrade
odstranljive
samo z
orodjem

Vrata,
lopute in
ovire, ki
se
aktivirajo

Izklopna funkcija

Na pritisk
občutljive
(PSPE)
EN 1760
EN ISO 13856

1/podloge &
podi
Zaporne naprave
EN ISO 14119

EN ISO 13857
EN ISO 13854
EN ISO 14118

Elektro
občutljive
(ESPE)
EN 61496-1

Oprema strojev
Elektrika
EN 60204
Hidravlika
EN ISO 4413
Pnevmatika EN ISO 4414

Varnostne naprave
Min. razdalje
EN ISO 13855
Krmilni sistemi EN ISO 13849

Potrditev položaja

pomične

Dvo - ročno
krmilje
EN ISO 13851

Naprave

2/AOPD

2/robovi &
pregrade

Zaustavitev v
sili (1)
EN ISO 13850
3/AOPDDR

3 / odbijači
& Plošče

4/VBPD

podrobni varnostni standardi strojev, produktni standardi npr. EN ISO 10218-2 roboti in robotske naprave

(1

) Zasilna zaustavitev je varnostni ukrep, vendar ni varnostna naprava!
AOPD aktivna opto-elektronska varnostna naprava
AOPDDR aktivna opto-elektronska varnostna naprava, ki se odziva na difuzno refleksijo
VBPD vidna varnostna naprava
Standard tip A
Standard tip B
Standard tip C
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Osnove odgovornosti za proizvode
Izraz „odgovornost za proizvod“ se pogosto uporablja kot splošen izraz za katero koli obliko
odgovornosti proizvajalca ali prodajalca za proizvod (vključno z odgovornostjo za napake na proizvodu
ali za škodo, ki jo povzroči).
Vendar v pravnem smislu obstajajo velike razlike glede na vrsto škode ali njen vzrok.
Najprej je treba razlikovati med odgovornostjo za napake in odgovornostjo proizvoda v širšem smislu.
Odgovornost za napake (garancija) je odgovornost za napake na samem proizvodu.
Zakon o splošni varnosti proizvodov določa, da so lahko dani na trg samo varni proizvodi in prepoveduje
dajanje na trg proizvode zavajajočega videza, kakor tudi njihovo proizvodnjo, uvoz in izvoz.
Poglaviten namen zakona je zagotoviti visoko raven zaščite varnosti in zdravja potrošnikov in drugih
uporabnikov.
Proizvod se šteje za varnega:
➢ kadar izpolnjuje vse zahteve, vsebovane v tehničnih predpisih, ki se nanašajo nanj,
➢ če tehničnih predpisov ni, kadar izpolnjujejo zahteve slovenskih nacionalnih standardov,
pripravljenih na podlagi evropskih nacionalnih standardov in objavljenih v Uradnem listu RS,
➢ slovenskih nacionalnih standardov, pripravljenih na podlagi evropskih standardov, ki niso
navedeni v seznamu iz druge alineje,
➢ drugih slovenskih nacionalnih standardov,
➢ priporočil Komisije, ki vsebujejo smernice za ugotavljanje varnosti proizvodov,
➢ sprejetih kodeksov uveljavljenega ravnanja glede varnosti proizvodov na posameznih
področjih,
➢ stanja tehnike in tehnologije,
➢ upravičenih pričakovanj potrošnikov o varnosti.
Obveznosti gospodarskih subjektov
Gospodarski subjekt mora, glede na svojo vlogo v dobavni verigi, za proizvode, preden so dani na trg
ali dostopni na trgu:
• izdelati ali zagotoviti razpoložljivost tehnične dokumentacije v predpisanem obsegu, obliki in
rokih,
• zagotoviti izvedbo postopkov ugotavljanja skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami,
• zagotoviti ustrezno ES izjavo o skladnosti,
• zagotoviti označitev proizvoda s predpisanimi oznakami skladnosti,
• zagotoviti predpisane spremne listine in oznake.
Gospodarski subjekt mora, glede na svojo vlogo v dobavni verigi, za proizvode, ki so dostopni na trgu
ali so v uporabi:
• preverjati in zagotavljati skladnost s predpisanimi tehničnimi zahtevami,
• izvajati korektivne ukrepe za zagotavljanje skladnosti in če je potrebno umakniti ali odpoklicati
proizvod,
• voditi evidence neskladnih proizvodov in sprejetih ukrepov,
• obveščati ustrezen gospodarski subjekt in pristojni inšpekcijski organ o proizvodu, ki pomeni
tveganje, in o sprejetih ukrepih
• sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi organi pri vseh dejavnostih, katerih cilj je odpraviti
tveganja.
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Korak 1; Ocena tveganja
Pri načrtovanju stroja je treba analizirati možna tveganja in po potrebi sprejeti dodatne varnostne
ukrepe za zaščito upravljavca pred morebitnimi nevarnostmi.
V pomoč proizvajalcu strojev pri tej nalogi standardi opredeljujejo in opisujejo postopek ocene
tveganja.
Ocena tveganja je zaporedje logičnih korakov, ki olajšajo sistematično analizo in vrednotenje tveganj.
Stroj mora biti zasnovan in zgrajen ob upoštevanju rezultatov ocene tveganja.
Po potrebi oceni tveganja sledi zmanjšanje tveganja, kar dosežemo z uporabo ustreznih varnostnih
ukrepov. Zaradi uporabe varnostnih ukrepov ne bi smelo izhajati novo tveganje.
Ponovitev celotnega postopka (ocena tveganja in zmanjšanje tveganja) je morda potrebna, da se v
največji možni meri odstranijo nevarnosti in da se v zadostni meri zmanjšajo ugotovljena ali na novo
nastala tveganja.
V mnogih standardih tipa C je ocena tveganja določena tako, da ustreza določenemu stroju in uporabi.
Če se ne uporabljajo nobeni standardi tipa C ali so nezadostni, se lahko uporabijo zahteve standardov
A in B.
Proces ocene tveganja

Funkcije stroja (opredelitev omejitev)

start

Ocena tveganja v skladu z ISO 12100

Identifikacija nevarnosti

Ocena tveganja

Vrednotenje tveganja

Je tveganje
ustrezno
zmanjšano

da
konec

ne
Proces zmanjšanja tveganja

→ Varno načrtovanje, ocena tveganja, zmanjšanje tveganja : EN ISO 12100
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Identifikacija nevarnosti
Po opredelitvi funkcije stroja pride najpomembnejši korak v oceni tveganja na stroju.
Ta korak vključuje sistematično prepoznavanje predvidljivih nevarnosti, nevarnih situacij in / ali
nevarnih dogodkov.
Zlasti mora proizvajalec strojev
upoštevati spodaj navedene nevarnosti…
Mehanske nevarnosti
Nevarnosti elektrike
Toplotne nevarnosti
Nevarnosti, ki jih povzroča hrup
Nevarnosti, ki jih povzročajo vibracije
Nevarnosti, ki jih povzroča sevanje
Nevarnosti, ki jih povzročajo materiali in snovi
Nevarnosti, ki nastanejo zaradi zanemarjanja
ergonomskih načel med načrtovanje strojev
Nevarnosti, povezane z okoljem, v katerem se
stroj uporablja
Nevarnosti, ki izhajajo iz kombinacije prej
omenjenih nevarnosti

… V vseh fazah življenjske dobe stroja.
Transport, montaža in namestitev
Zagon
Nastavitve
Običajno delovanje in odpravljanje napak
Vzdrževanje in čiščenje
Razgradnja, demontaža in odstranjevanje

Primeri mehanskih nevarnosti na stroju

rezanje

drobljenje

striženje

prebijanje

vlečenje ali ujetje

vlečenje ali ujetje

zapletanje

trčenje, ujetost

udarec zlomljenih
delov

udarec izvrženih
predmetov
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Ocenitev tveganja in vrednotenje tveganja
Po ugotovitvi nevarnosti je treba oceniti tveganje za vsako obravnavano nevarno situacijo.

tveganje

=

Resnost
poškodbe

x

Verjetnost nastanka
poškodbe

Tveganje, povezano z vsako obravnavano nevarno situacijo, je določeno z naslednjimi elementi:
• obseg škode, ki jo lahko povzroči nevarnost (manjše poškodbe, resne poškodbe itd.)
• verjetnost pojava te škode. To je opredeljeno z:
• izpostavljenost osebe / oseb nevarnosti
• pojav nevarnega dogodka
• tehnične in človeške možnosti za preprečevanje ali omejitev škode.
Za oceno tveganj so na voljo različna orodja; ta vključujejo tabele, grafikone tveganja, numerične
metode itd.
Na podlagi rezultatov ocene tveganja se v oceni tveganja opredeli, ali je uporaba zaščitnih ukrepov
potrebna in kdaj je doseženo potrebno zmanjšanje tveganja.
→ Tabele in orodja : Tehnično poročilo – ISO/TR 14121-2
→ Ocena in vrednotenje tveganja za stroje : Postopki in metode ; Založba Forum Media (2019)
Dokumentacija
Dokumentacija o oceni tveganja vključuje uporabljeni postopek in pridobljene rezultate ter naslednje
informacije:
➢ Informacije o stroju, kot so specifikacije, omejitve, predvidena uporaba itd.
➢ Pomembne predpostavke, kot so obremenitve, trdnosti, varnostni koeficienti
➢ Vse ugotovljene nevarnosti in nevarne situacije in upoštevani nevarni dogodki
➢ Uporabljeni podatki in njihovi viri, pa tudi zgodovine nesreč in izkušnje v zvezi z zmanjšanjem
tveganja na primerljivih strojih
➢ Opis uporabljenih zaščitnih ukrepov
➢ Opis ciljev za zmanjšanje tveganja, ki jih je treba doseči s temi zaščitnimi ukrepi
➢ Preostala tveganja, povezana s strojem
➢ Vsi dokumenti, pripravljeni med oceno tveganja
Direktiva o strojih ne zahteva, da se s strojem izroči dokumentacija o oceni tveganja!

Možna lokacija nevarnih območij
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2. korak: Varna zasnova (vgrajena varnost)
Varna zasnova je prvi in najpomembnejši korak v postopku zmanjšanja tveganja.
Med tem postopkom so možne nevarnosti izključene z načrtovanjem. Zaradi tega je varna zasnova
najbolj učinkovit pristop.
Vidiki varne zasnove se nanašajo na sam stroj in interakcijo med osebo v nevarnosti in strojem.
Primeri:
• Mehanska zasnova
• Koncept obratovanja in vzdrževanja
• Električna oprema (električna varnost, EMC)
• Koncepti za ustavitev v izrednih razmerah
• Oprema, ki vključuje tekočine
• Uporabljeni materiali in viri
• Funkcija stroja in proizvodni postopek
V vseh primerih se vsi sestavni deli izberejo, uporabijo in prilagodijo tako, da je v primeru napake na
stroju varnost ljudi najpomembnejša.
Upoštevati je treba tudi preprečevanje škode na stroju in okolju.
Vse elemente konstrukcije stroja je treba določiti tako, da delujejo v določenih dovoljenih mejah.
Tudi zasnova mora biti vedno čim bolj preprosta. Varnostne funkcije je treba čim bolj ločiti od drugih
funkcij.

Mehanska zasnova
Prvi cilj vsake zasnove je preprečiti pojav nevarnosti. Ta cilj je mogoče doseči na primer z:
➢ Izogibajte se ostrim robom, vogalom in štrlečim delom
➢ Izogibajte se drobljenju, striženju in zapletom
➢ Omejevanje kinetične energije (mase in hitrosti)
➢ Upoštevanje ergonomskih načel.
Primer : izogibanje strižnim točkam

pravilno

napačno

Primer : izogibanje ujetju

Razdalja e naj bo < 6 mm

Kot E naj bo > 900
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Koncept obratovanja in vzdrževanja
Potrebe po izpostavljenosti nevarnosti bi morale biti čim manjše. Ta cilj je mogoče doseči z:
➢ Samodejne nakladalno-razkladalne postaje
➢ Namestitvena in vzdrževalna dela od zunaj
➢ Uporaba zanesljivih in razpoložljivih komponent za preprečevanje vzdrževalnih del
➢ Jasen in nedvoumen koncept delovanja, npr. jasno označevanje krmilja
Barvna oznaka
Krmilja na tipkah, kot tudi kazalci ali informacije, prikazane na monitorjih, morajo biti označene z barvo.
Različne barve imajo različne pomene.
→ Elektro oprema strojev : IEC 60204-1
Splošni pomen barv za krmilja
barva
pomen
bela
siva
črna

pojasnilo

nespecifično zagon funkcij

Splošni pomen barv za indikatorje
barva
pomen
pojasnilo
uporaba v
primeru
bela
nevtralno
dvoma o
uporabi
druge barve

varno

varno
delovanje ali
vzpostavitev
normalnega
stanja

nujno stanje

nevarno
delovanje ali
izredne
razmere

rdeča

modra

navodila

delovanje v
situaciji, ki
zahteva
obvezno
ukrepanje

modra

rumena

nenormalno

delovanje v
nenormalnih
razmerah

rumena

zelena

rdeča

zelena

normalna
situacija
nevarno
stanje,
nujno
reagirajte
stanje
takoj,
ukrepanje
situacija, ki
zahteva
obvezno
obvezno
ukrepanje
operaterja
Nenormalne
razmere,
nenormalno
kritična
situacija

Elektro oprema
Varnostni ukrepi so potrebni za izključitev nevarnosti zaradi elektrike na strojih.
Obstajata dve različni vrsti nevarnosti:
➢ Nevarnosti, ki izhajajo iz električne energije, tj. nevarnosti zaradi neposrednega ali posrednega
stika
➢ Nevarnosti, ki izhajajo iz situacij, posredno zaradi napak v krmilnem sistemu
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Priključek za električno napajanje
Priključek za električno napajanje je vmesnik med električno opremo v stroju in napajalnim omrežjem.
Upoštevati je treba določbe zadevnega uporabnika za povezavo.
Stabilno napajanje je še posebej pomembno pri aplikacijah, povezanih z varnostjo. Zaradi tega morajo
napajalne napetosti prenesti kratke izpade električne energije.
Sistem ozemljitve
Sistem ozemljitve označuje vrsto priključka na
sekundarni strani napajalnega transformatorja
na zemljo in vrsto ozemljitve na ohišju
električne opreme.
Mednarodno standardizirani so trije
ozemljitveni sistemi:
• TN sistem
• TT sistem
• sistem IT
Ozemljitev je električno prevodna povezava z
zemljo.
Razlikujemo med varnostno ozemljitvijo (PE), ki
je povezana z električno varnostjo, in
funkcionalno ozemljitvijo (FE), ki se uporablja za
druge namene. Sistem zaščitnih prevodnikov
obsega zemeljske elektrode, povezovalne kable
in ustrezne sponke.
Za izenačitev potenciala morajo biti vsa ohišja
električne opreme na napajalniku priključena
na
sistem
zaščitnih
prevodnikov.
Ekvipotencialna vez je osnovno sredstvo zaščite
v primeru napake.
TN sistem
TN sistem je najpogostejša oblika omrežja v nizkonapetostnih sistemih. V sistemu TN je zvezdišče
transformatorja neposredno povezano z zemljo (sistemska ozemljitev); ohišje priključene opreme se
prek zaščitnega vodnika (PE) priključi na zvezdno točko transformatorja.
Glede na položeni prerez žice so PE in N kabli položeni kot skupni kabel (sistem TN-C) ali kot dva
neodvisna kabla (sistem TN-S).
TT sistem
V sistemu TT je zvezdišče napajalnega transformatorja ozemljeno kot v sistemu TN. Zaščitni vodnik,
priključen na ohišje električno prevodne opreme, ni postavljen na to zvezdno točko, ampak je ozemljen
ločeno. Ohišje opreme je mogoče ozemljiti tudi s skupno zaščitno zemeljsko elektrodo.
TT sistemi se običajno uporabljajo samo v povezavi z odklopniki preostalih tokov.
Prednost sistema TT je v njegovi večji zanesljivosti za oddaljena območja.
IT sistem
Ohišja prevodne opreme so ozemljena v sistemu IT kot v sistemu TT, vendar zvezda točke napajalnih
transformatorjev ni ozemljena.
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Sistemi, pri katerih izklop predstavlja določeno stopnjo nevarnosti, ki jih ni treba zaustaviti, če pride le
do napake ohišja ali ozemljitve, so zasnovani kot IT sistemi.
Sistemi IT so predvideni na območju nizke napetosti (na primer za oskrbo z električno energijo v
operacijskih dvoranah in na intenzivnih ustanovah v bolnišnicah).
→ Zaščitni ukrepi : IEC 60364-4-41
Naprave za izolacijo napajanja
Za vsako povezavo z enim ali več stroji je treba zagotoviti napravo za izolacijo napajanja.
Ta naprava mora biti sposobna izolirati električno opremo od napajanja:
• Električni odklopnik za kategorijo uporabe AC-23B ali DC-23B
• Izolacijsko stikalo s pomožnim kontaktom za odvajanje vodilne obremenitve
• Varovalka
• Kombinacija vtiča / vtičnice do 16 A / 3 kW
Nekaterih tokokrogov, kot so krmilna vezja za blokade ni treba zaustaviti. V tem primeru je treba
sprejeti posebne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti uporabnika.
Izolacija moči za preprečitev nepričakovanega zagona
Med vzdrževalnimi deli zagon stroja ali obnova napajanja ne sme povzročiti nevarnosti za vzdrževalno
osebje.
Zaradi tega se zagotovijo sredstva za preprečevanje nenamernega in / ali napačnega preklopa naprave
za izolacijo napajanja.
To lahko dosežemo na primer z namestitvijo ključavnice na ročaju glavnega stikala s stikalom v
izklopljenem položaju.
Takšno stikalo za izklop s ključavnico ni primerno za uporabo kot varnostni ukrep za krajše posege v
nevarno območje v operativne namene.

Zaščita pred električnim udarom
Zaščitni razredi
Kategorizacija v različne razrede zaščite označuje načine, s katerimi se doseže varnost z eno napako.
Ta kategorizacija ne zagotavlja stopnje zaščite.
Zaščitni razred I
Vse naprave s preprosto izolacijo (osnovna izolacija) in zaščitnim prevodnim
priključkom so v zaščitnem razredu I. Zaščitni vodnik mora biti priključen na terminal,
označen s ozemljitvenim simbolom ali PE, in mora biti zeleno-rumene barve.
Zaščitni razred II
Oprema v zaščitnem razredu II ima povečano izolacijo ali dvojno izolacijo in ni
povezana z zaščitnim vodnikom. Ta zaščitni ukrep je znan tudi kot zaščitna izolacija.
Zaščitni razred III
Oprema v zaščitnem razredu III deluje z varnostno nizko napetostjo in zato ne
potrebuje izrecne zaščite.
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Varnostna nizka napetost SELV / PELV
AC varnostne napetosti do 50 Vrms in enosmerne napetosti do 120 V so dovoljene kot varnostna nizka
napetost. Nad mejo 75 V DC morajo biti izpolnjene tudi zahteve Direktive o nizki napetosti. V primeru
uporabe v običajno suhih prostorih ni treba zagotoviti zaščite pred neposrednim stikom (osnovna
zaščita), če vrednost rms (efektivna vrednost valovne oblike) izmenične napetosti ne presega 25 V ali
enosmerna napetost brez harmonije ne presega 60 V.
Varnostni nizkonapetostni tokokrog je treba varno ločiti od drugih tokokrogov (ustrezne razdalje,
izolacija, povezava tokokrogov z zaščitnim vodnikom itd.).
Razlikujemo med:
• SELV (varnostna nizka napetost)
• PELV (zaščitna nizka napetost)
Iz avtotransformatorjev, delilnikov napetosti ali serijskih uporov ne sme biti ustvarjena varnostna nizka
napetost.

Viri energije
Tip
izolacije

Vezja
Vezja

Odnos do
zemlje ali
zaščitnega
vodnika

Dodatni
ukrepi

Ohišje

ELV (AC < 50 Vrms , DC < 120 V)
SELV
PELV
Viri energije z varno izolacijo, npr. Varnostni transformator ali
enakovredni viri energije
• tokokrogi z varno izolacijo, ki niso vezja SELV ali PELV
• tokokrogi z osnovno izolacijo med vezji SELV in PELV
Ozemljena ali ne ozemljena
Ne ozemljena vezja
vezja
Ohišja ne smejo biti namerno
Ohišja so lahko namerno
ozemljena in tudi niso
ozemljena ali povezana z
povezana z zaščitnim
zaščitnim vodnikom.
vodnikom.

Nominalna voltaža :
AC > 25 V
Osnovna zaščita z izolacijo ali ohišjem v skladu s standardi
DC > 60 V
oprema v vodi
Nominalna voltaža
Osnovna zaščita s pomočjo:
v suhih pogojih :
• izolacije ali obloge v skladu
AC < 25 V
Dodatni ukrepi niso potrebni
s standardi ali
DC < 60 V
• aktivni deli, priključeni na
glavno ozemljitveno tirnico

→ Zaščitni razredi : EN 50178
→ Varnost transformatorjev : EN 61558
Zaščitni ukrepi / ocena stopnje
Ocena stopnje opisuje zaščito opreme pred vdorom vode (ne vodne pare) in tujkov (prah). Ta zaščita
je vedno potrebna, tudi pri nizkih napetostih.
Vsi deli, ki ostanejo pod napetostjo po izolaciji napajanja, morajo biti načrtovani tako, da imajo vsaj
zaščitni razred IP 2x; krmilne omare morajo biti zasnovane tako, da imajo vsaj oznako IP 54.
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IP - stopnja zaščite
Stopnja zaščite IP je v skladu s standardom CEI 70-1 (EN 60529) izražena kot dvomestno število (dodatno je oznaka lahko razširjena še s črkovnimi oznakami,
1. številka določa velikost mehanskih delcev, ki še lahko prodrejo v notranjost:
1. karakteristična
številka

0

1

2

3

4

5

6

Zaščita pred vdorom
delcev velikosti
najmanj

ni zaščite

50 mm

12,5 mm

2,5 mm

1 mm

prašni delci
(delna zaščita)

prašni delci
(popolna zaščita)

Preizkus

-

kroglica premera
50 mm

kroglica premera
12,5 mm
+
testni prst

trda žica premera
2,5 mm

trda žica
premera
1 mm

prašna komora

prašna komora

Dovoljena uporaba

v ustreznih
ohišjih

v prostorih brez
v zaprtih prostorih, dostopnih
na navpičnih stenah ali
v okoljih z občasno v okoljih s trajno
prisotnosti majhnih
v normalnih
le pooblaščenim in
na vodoravnih
prisotnostjo prašnih prisotnostjo prašnih
predmetov, na navpičnih
okoljih
usposobljenim osebam
površinah izven dosega
delcev
delcev
stenah

2. številka določa vodotesnost oz. pod kakšnimi pogoji je notranjost še zaščitena pred vdorom vode:
2.
karakteristična
številka

0

1

Zagotavljanje
kaplje kondenza,
ni
vodotesnosti ob
ki padajo
zaščite
pogojih
navpično

Preizkus

Dovoljena
uporaba

-

s kapljami vode

2

3

kaplje kondenza, dežne kaplje, ki
ki padajo pod
padajo pod kotom
kotom do 15°
do 60°

s kapljami vode

s pršenjem vode
od zgoraj

v vlažnih okoljih,
v vlažnih okoljih,
v okoljih,
če je zagotovljena
v suhih če je zagotovljena
izpostavljenih
približno
okoljih
pokončna
dežju, ne pa tudi
pokončna
pritrditev izdelka
pljuskom s strani
pritrditev izdelka

4

5

6

pršenje vode z
vseh smeri

curki vode z vseh
smeri

pljuski vode in
morja

7

8

trajna
začasne potopitve
potopitev
v vodo
v vodo

šoba premera 6,3 šoba premera 12,5
s pršenjem vode z
mm
mm
vseh strani (360°) pretok najmanj
pretok najmanj
12,5 l/min
100 l/min

potopitev v vodo
globine najmanj
1 m tako, je
po
zgornji rob
dogovoru
najmanj 15 cm
pod gladino

v okoljih,
izpostavljenih
dežju in pljuskom
s strani (npr. ob
cesti)

v okoljih, kjer so
trajno
izdelki občasno
delovanje
potopljeni ali pod
v vodi
snegom dalj časa

v okoljih, kjer so v okoljih, kjer so
izdelki
izdelki
izpostavljeni
izpostavljeni
pranju s curki močnejšim curkom
zmerne jakosti oz. pljuskom valov
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Dodatno se lahko uporabljajo še črkovne oznake:
Dodatna črka
(3. pozicija)

A

B

C

D

Zaščita
človeka pred
stikom

z roko

s prstom

z manjšimi orodji

z majhnimi kovinskimi
predmeti (žica, igla...)

Preizkus

kroglica premera 50
mm na 100 mm ročici

Dovoljena
uporaba

v zaprtih prostorih,
dostopnih le
pooblaščenim osebam

testni prst
trda žica premera 2,5 mm trda žica premera 1 mm s
premera 12 mm,
s kroglico premera 35 kroglico premera 35 mm
dolžine 80 mm mm na razdalji 100 mm
na razdalji 100 mm
v okoljih, kjer se
uporabljajo manjša
orodja (npr. manjši
izvijač)

v normalnih
okoljih

Dopolnilne črkovne oznake
(uporaba samo za posebne namenske komponente)

v okoljih, kjer se
uporabljajo potencialno
nevarni predmeti

H Visokonapetostna naprava
M Preizkus vodotesnosti je opravljen v gibanju
S Preizkus vodotesnosti je opravljen v mirovanju
W

Potrebna je dodatna specifikacija zaščitnih
ukrepov

Ustavitev
Skupaj z zaustavitvijo stroja med običajnim delovanjem je treba v tveganih razmerah iz varnostnih
razlogov ustaviti stroj.
Zahteve
➢ Vsak stroj mora biti opremljen s krmilnikom za zaustavitev stroja v normalnem delovanju.
➢ Funkcija zaustavljanja kategorije 0 je na voljo kot minimum.
Iz varnostnih ali funkcijskih razlogov na stroju bodo morda potrebne dodatne funkcije za
zaustavitev kategorije 1 in / ali 2.
➢ Ukaz za zaustavitev stroja ima prednost pred ukazi za zagon stroja. Če je stroj ali njegovi
nevarni deli zaustavljeni, se napajanje pogona prekine.
Stop kategorije
Varnostni in funkcijski vidiki strojev povzročajo zaustavitvene funkcije v različnih kategorijah.
Stop kategorije ne smemo mešati s kategorijami opisanimi v standardu ISO 13849-1.
Stop kategorija 0
Stop kategorija 1
Stop kategorija 2

Dobava energije pogonskim elementom je izolirana
(nenadzorovano ustavljanje)
Stroj je postavljen v varno stanje, šele nato je izolirano napajanje pogonskih
elementov
Stroj je postavljen v varno stanje, vendar napajanje pogonskih elementov ni
ločeno

→ stop kategorije , glej Elektro oprema strojev IEC 60204-1

24

Elektromagnetna združljivost (EMC)
Evropska direktiva o elektromagnetni združljivosti opredeljuje elektromagnetno združljivost kot
"zmožnost naprave, enote opreme ali sistema, da v svojem elektromagnetnem okolju zadovoljivo
delujejo, ne da bi v tem okolju dodali nevzdržne elektromagnetne motnje".
Stroj in uporabljeni sestavni deli se izberejo in preverijo, da so imuni na pričakovane motnje.
Povečane zahteve veljajo za varnostne komponente.
Elektromagnetne motnje lahko povzročijo:
• hitre, prehodne, električne motnje (razpoka)
• prenapetostne motnje, npr. zaradi udara strele v omrežje
• elektromagnetna polja
• visokofrekvenčne motnje (sosednji kabli)
• elektrostatični izpust (ESD)
Za industrijski sektor in stanovanjska območja obstajajo omejitve motenj. V industrijskem sektorju so
zahteve po občutljivosti večje, dovoljene pa so tudi večje emisije motenj. Iz tega razloga lahko
komponente, ki izpolnjujejo zahteve glede motenj RF v industrijskem sektorju, povzročijo motnje RF v
stanovanjskih območjih. Naslednja tabela prikazuje primere minimalnih jakosti polja motenj na
različnih področjih uporabe.
Značilne minimalne jakosti polja motenj v frekvenčnem območju od 900 do 2000 MHz
Področje uporabe
Zabavna elektronika
Gospodinjski električni aparati
Oprema za informacijsko tehnologijo
Medicinska oprema
Industrijska elektronika
Varnostne komponente
Avtomobilska elektronika

Minimalna jakost motečega polja za odpornost
3V/m
3V/m
3V/m
3 … 30 V / m
10 V / m
10 … 30 V / m
nad 100 V / m

Primer: Tipične oddaljenosti od sistemov mobilnih telefonov za različne jakosti polja
Področje uporabe
3V/m
10 V / m 100 V / m opomba
DECT postaja
cca 1,5 m cca 0,4 m
< 1 cm
Bazna postaja ali ročna enota
GSM mobilni telefon
cca 3 m
cca 1 m
< 1 cm
Največja moč oddajnika (900 MHz)
GSM bazna postaja
cca 1,5 m cca 1,5 m cca 1,5 m Moč oddajnika pribl. 10 W
Naslednja pravila načrtovanja bodo pomagala preprečiti težave z EMC:
•
•
•
•
•
•

Nenehno izenačevanje potencialov s pomočjo prevodnih povezav med deli strojev in sistemov
Fizična ločitev od napajalne enote (napajalni / pogonski sistemi / usmerniki)
Ne uporabljajte zaslona za prenos ekvipotencialnih veznih tokov
Zasloni naj bodo kratki in uporabljajo celotno površino
Priključite vse funkcionalne ozemljitve (FE)
Pazljivo priključite vse razpoložljive komunikacijske kable. Za prenašanje podatkov so pogosto
potrebni zviti kabli
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Primer: Pravilna priključitev

Pravilno:
Naj bodo zasloni kratki
in uporabite celotno
površino

Primer: Zagotavljanje izenačevanja potencialov

Napačno

Primer : Fizično ločevanje

→ EMC standardi : EN 61000-1 do 4
→ EMC zahteve za varnostne komponente IEC 61496-1 , IEC 62061
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Tehnologija tekočin
Tehnologija tekočin je splošen izraz, ki se uporablja za vse procese, s katerimi se energija prenaša s
plini ali tekočinami. Uporablja se generični izraz, ker se tekočine in plini obnašajo podobno.
Tehnologija tekočin opisuje postopke in sisteme za prenos energije s pomočjo tekočin v zaprtih cevnih
sistemih.
Tehnologija tekočin se uporablja v inženirstvu v hidravliki (prenos energije s hidravličnimi olji) in v
pnevmatiki (prenos s stisnjenim zrakom). Hidravlika na osnovi olja zahteva krogotok tekočine (dovod
in povrat), medtem ko se v pnevmatiki odpadni zrak odvaja v okolje z akustičnimi dušilci.
Podsistemi
Vsak sistem, povezan s tekočino, vključuje naslednje podsisteme:
• Stiskanje: kompresor / črpalka
• Kondenziranje: filtri
• Črpanje: cevovodi / cevi
• Krmiljenje: ventil
• Pogoni: cilindri
Tlak se vzpostavi v katerem koli sistemu, ki je povezan s tekočino, tako da črpa tekočino proti
obremenitvam. Če se obremenitev poveča, se poveča tudi tlak.
Načela načrtovanja
Vsi deli sistema, povezani s tekočino, morajo biti zaščiteni pred tlaki, ki presegajo največji obratovalni
tlak podsistema ali nazivni tlak komponent. Nevarnosti ne smejo povzročiti puščanje sestavnega dela
ali cevovoda / cevi.
Za zmanjševanje hrupa zaradi uhajanja zraka je treba uporabiti akustične dušilce.
Uporaba akustičnih dušilcev ne sme povzroča dodatne nevarnosti; zvočni dušilci ne smejo povzročiti
škodljivega tlaka.

Uporaba v potencialno eksplozivnih okoljih
Zaščita pred eksplozijami je posebna varnostna naloga. Ljudje so izpostavljeni nevarnosti v primeru
eksplozije, na primer zaradi nenadzorovanega sevanja toplote, plamena, tlačnih valov, pa tudi zaradi
škodljivih reakcijskih produktov in porabe kisika v zunanjem zraku, ki je potreben za dihanje. Eksplozije
in požari niso med najpogostejšimi vzroki industrijskih nesreč. Vendar so njihove posledice
spektakularne in pogosto povzročijo resno izgubo življenja in veliko gospodarsko škodo.
Kadar se prah, vnetljivi plini ali tekočine proizvajajo, prevažajo, obdelujejo ali skladiščijo, lahko nastane
potencialno eksplozivna atmosfera, to je mešanica goriva in atmosferskega kisika v mejah eksplozij.
Če obstaja vir vžiga, bo prišlo do eksplozije.
100 Vol %

koncentracija zraka

Prerevna mešanica
ni eksplozije

Prebogata mešanica
ni eksplozije

Eksplozivna atmosfera
→

0 Vol %

0 Vol %

Meja eksplozije

koncentracija gorljive snovi v zraku

←
100 Vol %
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Ocena obsega potrebnih zaščitnih ukrepov
Za oceno potrebnih zaščitnih ukrepov so potencialno eksplozivne atmosfere razvrščene v območja
glede na verjetnost pojava nevarne potencialno eksplozivne atmosfere, glej Prilogo I. k Direktivi
2014/34 / EU.
Podatki v naslednji razpredelnici ne veljajo na področju rudarjenja.
Definicija območja
Za plin
G
Za prah
D
Potencialno
eksplozivna atmosfera

Cona 2
Cona 22

Cona 1
Cona 21

Redko, kratek čas
( < 10 h/ leto)

Občasno
(10 – 100 h/leto)

Varnostni ukrep
normalni
visoki
Delovna oprema, katera se lahko uporablja (ATEX)
1
II 1G / II 1D
2
II 2G / II 2D
3
II 3G / II 3D

Cona 0
Cona 20
Nenehno, pogosto,
dolgo trajanje
(> 1000 h/leto)
zelo visoki

Označevanje
Oprema mora biti zasnovana, preizkušena in ustrezno označena za uporabo na eksplozivnih območjih.
II

2G

Ex ia

IIC

T4

Primer: Označevanje Ex opreme po ATEX

Temperaturni razred
Eksplozijska skupina
(acetilen, karbon, disulfid,..)
oznaka izvedbe zaščite naprave pred tvorbo vira vžiga za eksplozivne zmesi v
okolju oz. pred širitvijo eventualno nastale eksplozije iz notranjosti naprave
v eksplozivno okolje
Kategorija opreme (ATEX)
Skupina proizvodov
Oznaka za eksplozivno varen proizvod
→ ATEX Direktiva 2014/34/EU
→ standard : EN 1127-1 , EN 60079-0
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3. korak : Tehnični varnostni (zaščitni) ukrepi
Tehnični varnostni ukrepi se izvajajo z:
• varnostnimi napravami, ki so del varnostne funkcije, na primer pokrovi, vrata, svetlobne
zavese, dvoročni upravljalniki
• enotami za spremljanje (nadzor položaja, hitrosti itd.) ali
• ukrepi za zmanjšanje emisij.
Niso vse varnostne naprave vgrajene v krmilni sistem stroja. Primer te situacije so fiksna varovala
(pregrade, pokrovi,..).
Funkcionalna varnost
Kadar je učinek varnostnega ukrepa odvisen od pravilne funkcije krmilnega sistema, se uporablja izraz
funkcionalna varnost. Za izvajanje funkcionalne varnosti se določijo varnostne funkcije.
Po tem se določi zahtevana raven varnosti in nato se ta izvede s pravilnimi sestavnimi deli ter nato
preveri.
Validacija
Validacija vseh tehničnih varnostnih ukrepov zagotavlja, da imajo pravilne varnostne funkcije zanesljiv
učinek.
Zasnova varnostnih ukrepov in varnostnih funkcij ter metodologija za njihovo izvajanje v krmilnem
sistemu tvorijo vsebino naslednjega poglavja.

start

Opredelitev varnostnih funkcij

Določitev zahtevane stopnje varnosti

Načrtovanje varnostnega koncepta

Izbor varnostnih naprav

Integracija v krmilni sistem

Preverjanje varnostnih funkcij

Potrjevanje vseh varnostnih funkcij
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Korak 3a: Določitev varnostnih funkcij
Varnostne funkcije določajo, kako se z varnostnimi ukrepi zmanjšajo tveganja. Za vsako nevarnost, ki
je načrtovanje ni odpravilo, se določi varnostna funkcija. Da bi dosegli zahtevano varnost z razumnim
načrtovanjem, je treba natančno opisati varnostno funkcijo.
Vrsta in število komponent, potrebnih za funkcijo, izhajata iz definicije varnostne funkcije.
Trajno preprečevanje dostopa
Dostop do nevarne točke preprečimo z
mehanskimi pokrovi, pregradami ali ovirami
(imenovanimi varovali).
Primeri:
• Preprečevanje neposrednega dostopa do
nevarnih točk z uporabo pokrovov
• Ločevanje zaščitnih naprav (npr. tuneli), da
preprečite dostop do nevarnih točk in
omogočite prehod materialov ali blaga
• Preprečevanje dostopa do nevarnih območij z
uporabo varoval

Začasno preprečevanje dostopa
Dostop do nevarne točke se prepreči, dokler
stroj ni v varnem stanju.
Primeri:
• Na zahtevo se ustavi stroj. Ko naprava doseže
varno stanje, naprava za varnostno zaklepanje
sprosti dostop.

Zadrževanje delov / snovi / sevanje
Če so lahko deli izvrženi iz stroja ali se lahko
pojavijo sevanja, je treba za preprečevanje
nevarnosti, ki nastanejo v teh situacijah,
uporabiti mehanske zaščitne naprave (ščitnike).
Primeri:
• Varnostni pokrov s posebnim opazovalnim
oknom na rezkalnem stroju za zaščito pred
letečimi sekanci in deli obdelovancev
• Ograja, ki lahko zadrži roko robota
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Začetek ustavitve
Varnostna funkcija zaustavljanja postavlja stroj
v varno stanje na zahtevo (npr. pristop osebe).
Za zmanjšanje potrebnega časa zaustavitve se
lahko uporabi funkcija zaustavitve, ki je v skladu
s stopnjo 1 (EN 60204-1). Za preprečitev
nepričakovanega zagona bodo morda potrebne
dodatne varnostne funkcije.
Primeri:
• Odpiranje zaščitnih vrat z zaklepom, ki nima
naprave za zaklepanje
• Prekinitev svetlobnih žarkov na varnostni
napravi z več svetlobnimi prameni, ki zagotavlja
zaščito dostopa
Izogibanje nepričakovanim zagonom
Po zagonu funkcije "sprožitev zaustavitve" ali
vklopu stroja so potrebna posebna dejanja za
zagon stroja. Ta dejanja vključujejo ročno
ponastavitev varnostne naprave za pripravo na
ponovni zagon stroja
Primeri:
• Ponastavitev optoelektronske varnostne
naprave (glej sliko: modri gumb »Ponastavi«)
• Ponastavitev naprave za zaustavitev v sili
• Ponovno zaženite stroj, ko so vse potrebne
varnostne naprave učinkovite

Preprečevanje zagona
Po funkciji "sprožitev zaustavitve" tehnični
ukrepi preprečijo zagon stroja, dokler so v
nevarnem območju osebe.
Primeri:
• Ujeti ključni sistemi
• Zaznavanje aktivnega zaščitnega polja
vodoravne varnostne svetlobne zavese (glej
sliko). Funkcijo "sprožitev zaustavitve" izvaja
navpično zaščitno polje varnostne svetlobne
zavese
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Kombinacija sprožitve zaustavitve /
preprečevanja zagona
Ponovni zagon se prepreči z isto varnostno
napravo, ki sproži zaustavitev, dokler so na
nevarnem območju osebe ali deli telesa.
Primeri:
• Krmiljenje z dvema rokama na delovnih
mestih za eno osebo
• Uporaba varnostnega laserskega skenerja za
zaščito območja (glej sliko)

Omogočanje pretoka materiala
Za premikanje materiala v nevarno območje ali
iz njega se za odkrivanje materiala ali za
samodejno razlikovanje med materialom in
ljudmi uporabljajo posebne lastnosti zaznavanja
materiala. Varnostna naprava ni aktivirana med
prevozom materiala; vendar so ljudje odkriti.
Primeri:
• Izbira ustreznih senzorjev in njihovo
namestitev v ustrezne položaje omogoča
zaznavanje materiala in varnostno funkcijo za
določen čas zaustavi, medtem ko material
prehaja skozi
• Vodoravne svetlobne zavese z integriranim
algoritmom za razlikovanje osebe / materiala
(glej sliko)
• Zaščitno polje vklopi varnostni laserski skener
Spremljanje parametrov stroja
V nekaterih aplikacijah je treba nadzorovati
različne parametre stroja zaradi omejitev,
povezanih z varnostjo. Če je meja presežena, se
začnejo ustrezni ukrepi (npr. zaustavitev,
opozorilni signal).
Primeri:
• Spremljanje hitrosti, temperature ali tlaka
• spremljanje položaja (glej sliko)
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Ročno in za določen čas onemogočanje
varnostne funkcije
Če mora za nekatere postopke, kot sta
nastavitev ali nadziranje procesov, stroj imeti
možnost delovanja z odstranjenim ščitnikom in
/ ali onemogočeno varnostno napravo, je to
dovoljeno le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
• Uporabite stikalo za izbiro načina delovanja z
ustreznim delovnim položajem
• Samodejno krmiljenje je onemogočeno, stroj
se ne sme premikati zaradi neposrednega ali
posrednega aktiviranja senzorjev
• Povezane sekvence niso možne
• Nevarne funkcije stroja so možne samo z
regulacijskimi napravami, ki potrebujejo trajno
delovanje
• Nevarne funkcije stroja so dovoljene le v
pogojih z zmanjšanim tveganjem (npr. omejitev
hitrosti, pot gibanja, trajanje funkcije)
Primeri:
• Premikanje samo z omogočanjem gumba in z
zmanjšano hitrostjo
Kombiniranje ali preklapljanje varnostnih
funkcij
Stroj lahko deluje v različnih načinih delovanja.
Med tem postopkom so lahko učinkoviti različni
varnostni ukrepi ali povezane različne varnostne
funkcije.
S krmilnimi funkcijami je treba zagotoviti, da je
vedno dosežena zahtevana raven varnosti.
Preklop med načini delovanja ali izbira in
prilagoditev različnih varnostnih ukrepov ne
sme povzročiti nevarnega stanja.
Primeri:
• Po spremembi načina delovanja med
nastavitvijo in običajnim delovanjem se stroj
ustavi.
Nov ukaz za ročni zagon je nujen
• Prilagajanje nadzorovanega območja
laserskega skenerja hitrosti vozila (glej sliko)
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Izklop v sili
Zasilna zaustavitev je dopolnilni varnostni
ukrep; ni primarno sredstvo za zmanjšanje
tveganja.
Stopnja varnosti te funkcije se določi na podlagi
ocene tveganja stroja. Upoštevati je treba zlasti
vpliv okoljskih dejavnikov (npr. vibracije, način
aktiviranja itd.).

→ glej IEC 60204-1 in ISO 13850
Varnostni signali in alarmi
Varnostni signali pomenijo uporabniku
informacije o nevarnosti, ki prihajajo (npr.
prekoračitev hitrosti) ali možnih preostalih
tveganjih. Tovrstni signali se lahko uporabijo
tudi za opozarjanje upravljavca, preden se
sprožijo samodejni varnostni ukrepi.
• Opozorilne naprave morajo biti zasnovane in
razporejene tako, da jih je mogoče enostavno
preveriti in pregledati.
• Informacije za uporabo vključujejo predpis
rednega pregleda opozorilne opreme.
• Izogibati se je treba senzorične nasičenosti,
zlasti v primeru zvočnih alarmov.
Druge funkcije
Druge funkcije lahko izvajajo tudi varnostne naprave, tudi če se ne uporabljajo za osebno zaščito. To
ne vpliva na varnostne funkcije same.
Primeri:
• Zaščita orodja in zaščita stroja
• Status varnostne naprave se uporablja tudi za avtomatizacijo opravila (npr. navigacija)
Korak 3b: Določitev zahtevane stopnje varnosti
Standardi tipa C (standardi za posamezne stroje) praviloma določajo zahtevano raven varnosti.
Zahtevana raven varnosti mora biti določena ločeno za vsako varnostno funkcijo in velja za vse
vključene naprave, na primer:
• Senzor / varnostna naprava
• Logična enota za ocenjevanje
• Pogon (i)
Če za posamezen stroj ni na voljo standarda tipa C ali v standardu tipa C niso določene posebne
specifikacije, se zahtevana raven varnosti lahko določi tudi z uporabo enega od naslednjih standardov:
→ ISO 13849-1
→ IEC 62061
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Uporaba standardov zagotavlja, da so prizadevanja za izvajanje varnostnih ukrepov smiselna za
opredeljeno tveganje.
Zaščita operaterja, ki ročno vstavlja in odstranjuje dele na kovinski stiskalnici, zahteva drugačen pristop
v primerjavi z zaščito operaterja, ki dela na stroju, na katerem je največja nevarnost prijema prsta.
Poleg tega lahko na enem in istem stroju obstajajo različna tveganja v različnih fazah življenjske dobe
stroja na različnih nevarnih točkah. Pri tem je treba varnostne funkcije določiti posamično za vsako
življenjsko dobo in nevarnost.
Osnova za vse standarde so naslednji parametri ocene tveganja: resnost možne poškodbe, pogostost
in / ali trajanje izpostavljenosti in možnost izogibanja.
Ti parametri skupaj določajo zahtevano raven varnosti.
Med uporabo postopkov, opisanih v teh standardih za določitev stopnje varnosti, stroj šteje brez
varnostnih naprav.
Zahtevana raven zmogljivosti (PLr) v skladu z ISO 13849-1
Ta standard uporablja tudi graf tveganja za določitev zahtevane stopnje varnosti. Za določitev obsega
tveganja se uporabljajo parametri S, F in P.
Rezultat postopka je „zahtevana raven učinkovitosti“ (PLr).

Pogostost /
trajanje
Resnost poškodbe

F1 redko/ kratko
F2 pogosto/dolgo

Možnost preprečitve ali
omejitve poškodb
P1 možno
P2 možno pod določenimi pogoji

start

Zahtevana raven učinkovitosti PL

S1 majhna
S2 težka

Stopnja učinkovitosti je odvisna od strukture krmilnega sistema, zanesljivosti uporabljenih komponent,
zmožnosti zaznavanja napak in odpornosti na več pogostih napak v več sistemih krmiljenja.
Stopnja varnostne celovitosti (SIL) v skladu z IEC 62061
Ta postopek je numerični postopek. Ocenjujejo se obseg škode, pogostost / čas trajanja območja
nevarnosti in možnost izogibanja.
Poleg tega se upošteva verjetnost pojava nevarnega dogodka. Rezultat je zahtevana raven varnostne
integritete (SIL).
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Posledica

Resnost poškodbe
S

Smrt, izguba oči ali rok
Trajna izguba prstov
Potrebno zdravljenje
Potrebna prva pomoč

4
3
2
1

Pogostost trajanja izpostavljenosti
F
F > 1 x na uro
1 x na uro > F > 1 x na dan
1 x na dan > F > 1 x na 2 tedna
1x na 2 tedna > F > 1 x letno
1 x letno > F

5
5
4
3
2

Nivo tveganja
K=F+W+P
4
5-7
SIL 2
SIL 2

Verjetnost nastanka
nevarnosti
W
Zelo verjetno
verjetno
možno
redko
zanemarljivo

8 - 10
SIL 2
SIL 1

11 - 13
SIL 3
SIL 2
SIL 1

14 - 15
SIL 3
SIL 3
SIL 2
SIL 1

Možnost izognitve
nevarnosti
P
5
4
3
2
1

nemogoče
pogojno
mogoče

5
3
1

SIL se določi na naslednji način:
1. Določite resnost škode S.
2. Določite točke za frekvenco F, verjetnost W in izogibanje P.
3. Izračunajte nivo K iz vsote F + W + P.
4. Potreben SIL je presečišče vrstice "resnost škode S" in stolpca "nivo K".
Izveden SIL je odvisen od strukture krmilnega sistema, zanesljivosti uporabljenih komponent,
sposobnosti zaznavanja napak in odpornosti na več pogostih napak v vzrokih v večkanalnih krmilnih
sistemih.
Področje uporabe ISO 13849-1 in IEC 62061
ISO 13849-1 in IEC 62061 določata zahteve za načrtovanje in izvajanje varnostnih delov krmilnih
sistemov. Uporabnik lahko izbere ustrezen standard za uporabljeno tehnologijo v skladu s podatki v
spodnji tabeli.
Tehnologija
hidravlika
pnevmatika
mehanika
elektrika
elektronika
programljiva elektronika

ISO 13849-1
Primerno
Primerno
Primerno
Primerno
Primerno
Primerno

IEC 62061
Ni primerno
Ni primerno
Ni primerno
Primerno
Primerno
Primerno

Korak 3c: Načrtovanje varnostne funkcije
Koraka 3c in 3d opisujeta zasnovo in preverjanje varnostnih funkcij z izbiro pravilne tehnologije z
ustreznimi varnostnimi napravami in komponentami. V nekaterih okoliščinah se ti koraki večkrat
izvedejo v iterativnem postopku.
Med tem postopkom je treba večkrat preveriti, ali izbira tehnologije prinaša zadostno varnost in je tudi
tehnično izvedljiva ali z uporabo posebne tehnologije nastanejo druga tveganja ali dodatna tveganja.
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Razvoj varnostnega koncepta
Stroj ali sistem je sestavljen iz več komponent, ki medsebojno vplivajo in zagotavljajo funkcionalnost
stroja ali sistema.
Tu je treba razlikovati med komponentami, ki opravljajo čiste operativne naloge, in tistimi, ki so
odgovorne za varnostne funkcije.
Funkcionalna postavitev naprave za upravljanje stroja

Senzorji
za funkcije delovanja

Delovanje in
elementi za spremljanje

Energetsko polje

Logična enota
za funkcije delovanja

Elementi nadzora moči

Pogoni / delovni elementi
brez nevarnosti

Senzorji
za varnostne funkcije

Logična enota za
varnostne funkcije

Elementi nadzora moči

Pogoni / delovni elementi
z možno nevarnostjo

Varnostne dele krmilnih sistemov je treba izbrati glede na varnostne funkcije in potrebno raven
varnosti.
Ti deli vključujejo na primer senzorje, logične enote, elemente za nadzor moči, kot tudi pogonske in
delovne elemente. Ta izbira je na splošno izvedena v obliki varnostnega koncepta.
Varnostno funkcijo je mogoče izvesti z uporabo ene ali več varnostnih komponent. Več varnostnih
funkcij lahko deli eno ali več komponent. Nadzorni sistemi morajo biti zasnovani tako, da se preprečijo
nevarne situacije. Stroj se lahko zažene samo z namernim sprožitvijo krmilne naprave, ki je predvidena
za ta namen.
Če ponovni zagon stroja predstavlja nevarnost, se ponovni zagon ob vklopu napajalne napetosti izključi
s tehničnimi sredstvi.
Če ponovni zagon stroja ne bo predstavljal nevarnosti, je dovoljen ponovni zagon brez posredovanja
upravljavca (samodejni ponovni zagon).
Pogonski elementi so zasnovani v skladu z "dobro inženirsko prakso" in so le del varnostnih funkcij, če
njihova odpoved lahko povzroči nevarnost.
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Odločilni dejavniki
Med pripravo varnostnega koncepta je treba upoštevati naslednje značilnosti:
• Značilnosti stroja
• Značilnosti okolice
• Človeški vidiki
• Značilnosti zasnove
• Značilnosti varovanja
Katere varnostne naprave je treba vključiti in kako jih je treba vgraditi, je treba določiti na podlagi
zgornjih značilnosti.
Značilnosti stroja
Upoštevati je treba naslednje značilnosti stroja:
• zmožnost kadar koli zaustaviti nevarno gibanje (če ni mogoče, uporabite varovala ali ovirajoče
naprave)
• zmožnost zaustavitve nevarnega gibanja brez dodatnih nevarnosti (če ni mogoče, izberite
drugo zasnovo / varnostno napravo)
• možnost nevarnosti zaradi izvrženih delov (če je odgovor da: uporabljajte ščitnike)
• prekinitveni časi (poznavanje časa ustavljanja je potrebno za zagotovitev učinkovitosti
varnostne naprave)
• možnost spremljanja časa zaustavitve (to je potrebno, če se lahko zaradi staranja / obrabe
pojavijo spremembe)
Značilnosti okolice
Upoštevati je treba naslednje značilnosti okolice:
• Elektromagnetne motnje, sevalne motnje
• Vibracije, šok
• Okoljska svetloba, svetloba, ki moti senzorje / varilne iskre
• Odsevne površine
• Kontaminacija (meglica, sekanci)
• Temperaturno območje
• Vlaga, vreme
Človeški vidiki
Upoštevati je treba naslednje človeške vidike:
• Pričakovana usposobljenost upravljavca stroja
• Pričakovano število oseb na območju
• Približevalna hitrost
• Možnost okvare varnostnih naprav
• Predvidljive zlorabe
Značilnosti zasnove
Vedno je priporočljivo izvajati varnostne funkcije s certificiranimi varnostnimi komponentami. Potrjene
varnostne komponente bodo poenostavile postopek načrtovanja in naknadno preverjanje. Varnostno
funkcijo izvaja več podsistemov. Pogosto ni mogoče izvajati podsistema z uporabo samo-certificiranih
varnostnih komponent, ki zagotavljajo raven varnosti (PL / SIL). Pravzaprav je treba podsistem pogosto
sestaviti iz več posameznih elementov. V takšnih primerih je raven varnosti odvisna od različnih
parametrov.
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Varnostni parametri za podsisteme
Raven varnosti podsistema je odvisna od različnih varnostnih parametrov.
Ta vključujejo:
• strukturo
• zanesljivost komponent / naprav
• diagnostika za odkrivanje napak
• odpornost na pogoste napake
• proces
Struktura
Da bi zmanjšali občutljivost napak za varnost zaradi boljše strukture, se lahko varnostne funkcije
izvajajo vzporedno na več kanalih. Dvo kanalne varnostne komponente so pogoste v sektorju varnosti
strojev. Vsak kanal lahko izvaja predvideno varnostno funkcijo. Oba kanala sta lahko različna (npr. en
kanal uporablja elektromehanske komponente, drugi pa samo elektroniko). Namesto drugega
enakovrednega kanala ima lahko drugi kanal tudi čisto funkcijo spremljanja.
Eno kanalna varnostna komponenta
vhodni signal
I

izhodni signal

L

O

Dvo kanalna varnostna komponenta
spremljanje

vhodni signal

O1

L1

I1

izhodni signal
navzkrižna primerjava
spremljanje

I1

O1

L1
vhodni signal

Izhodni signal

Zanesljivost komponent / naprav
Vsaka odpoved varnostne komponente bo povzročila motnje v proizvodnem procesu. Zaradi tega je
pomembno uporabiti zanesljive komponente. Bolj zanesljiva komponenta je manjša verjetnost
nevarne okvare.
Zanesljivost je merilo naključnih napak v življenjski dobi; po navadi je na voljo v naslednjih oblikah:
• vrednost B10 za elektromehanske ali pnevmatske komponente.
Življenjska doba je odvisna od pogostosti preklapljanja.
B10 označuje število ciklov preklopa, dokler 10% komponent ne odpove.
• Za elektronske komponente: stopnja odpovedi λ (lambda vrednost).
Verjetnost odpovedi je podana glede na čas delovanja
Pogosto je stopnja odpovedi navedena v FIT (Failures In Time). En FIT je ena odpoved v 109 urah.
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Krivulja pogostosti odpovedi skozi življenjsko dobo – krivulja kopalne kadi

Diagnostika za odkrivanje napak
Nekatere napake je mogoče odkriti z diagnostičnimi ukrepi. Sem sodijo spremljanje verodostojnosti,
spremljanje toka in napetosti, kratek preizkus delovanja itd.
Ker vseh napak ni vedno mogoče zaznati, je treba določiti stopnjo odkrivanja napak. V ta namen je
treba izvesti način odpovedi in analizo učinkov (FMEA). Za kompleksne zasnove pomagajo ukrepi in
empirične vrednosti standardov.
Odpornost na pogoste napake
Izraz pogosta napaka vzroka se uporablja, na primer za označevanje obeh kanalov, ki zaradi motenj
hkrati odpovesta.
Sprejmejo se ustrezni ukrepi, na primer izolirani kabelski vod, dušilci zraka, raznolikost komponent itd.
Proces
Postopek združuje naslednje elemente, ki lahko vplivajo:
• Organizacija in usposobljenost
• Pravila, ki urejajo načrtovanje
• Koncept preskusa in merila preskusa
• Upravljanje dokumentacije
V sektorju varnostne tehnologije se je postopek, ki temelji na V - modelu, v praksi izkazal za posebej
učinkovitega za načrtovanje programske opreme (glej sliko).
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Ocenjevanje v skladu z ISO 13849-1 *
Standard ISO 13849-1 za opis strukture uporablja naslednje kategorije.
* Opomba: Varnostna funkcija je opredeljena kot funkcija, katere odpoved poveča tveganje. Zato se
izguba varnostne funkcije šteje za pojav ali povečanje tveganja.
•
kategorija B
Varnostni deli krmilja in/ali njihove varnostne naprave, kakor tudi njihovi sestavni deli, so načrtovani,
zgrajeni in sestavljeni skladno s standardi, tako da so odporni na pričakovane vplive. Napaka lahko
povzroči izgubo varnostne funkcije.
•
kategorija 1
Zahteve kategorije B so izpolnjene. Uporabljene so preverjene komponente in varnostna načela.
Napaka lahko povzroči izgubo varnostne funkcije, toda verjetnost napake je manjša kot pri kategoriji
B.

•
kategorija 2
Zahteve kategorije B in 1 so izpolnjene. Krmilje stroja preverja varnostno funkcijo v primernih
intervalih (hitrost preverjanja je 100 krat višja od potrebne hitrosti). Napaka sicer lahko povzroči
izgubo varnostne funkcije, vendar je ta zaznana s preverjanjem.

•
kategorija 3
Zahteve kategorije B so izpolnjene in uporabljena so preverjena varnostna načela. Varnostni deli so
načrtovani tako, da :
➢ Ena sama napaka v vsakem od teh delov ne povzroči izgube varnostne funkcije
➢ Napaka je zaznana kadarkoli v okviru razumnih omejitev
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Ko pride do ene napake, je varnostna funkcija vedno ohranjena. Nekatere, vendar ne vse
napake, so zaznane. Kopičenje nezaznanih napak lahko vodi do izgube varnostne funkcije.

•
kategorija 4
Zahteve kategorije B so izpolnjene in uporabljena so preverjena varnostna načela. Varnostni deli so
načrtovani tako, da :
➢ Ena napaka v vsakem od teh delov ne povzroči izgube varnostne funkcije
➢ Ena napaka se zazna pri ali pred naslednjo zahtevo varnostne funkcije ali
➢ Če to ni mogoče, kopičenje napak ne povzroči izgube varnostne funkcije
➢ Ko pride do napak je varnostna funkcija vedno ohranjena.

Značilnosti varovanja
Značilnosti varnostnih ukrepov, ki jih je treba upoštevati, so:
• Lastnosti in uporaba varoval in varnostnih naprav (elektro občutljive, ločevalne itd.)
• Položaj / dimenzija varoval in varnostnih naprav
• Vključenost v nadzorni - krmilni sistem
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Tehnologija, izbira in uporaba zaščite

Zaščita (tehnični varovalni ukrepi)

varnostne naprave

varovala

z izklopno funkcijo

pomična

pritrjena

zaklepna varovala
(Interlocking)

podlage in
podi

robovi in
pregrade

občutljive
na tlak

odbijači in
plošče

AOPD

elektro
občutljive

AOPDDR

potrditev
položaja

dvo ročno
krmilje

VBPD

AOPD aktivna opto-elektronska varnostna naprava
AOPDDR aktivna opto-elektronska varnostna naprava, ki se odziva na difuzno refleksijo
VBPD vidna varnostna naprava
Splošne zahteve varoval in varovalnih naprav
• morajo biti robustne izdelave,
• ne smejo povzročati dodatnih tveganj,
• ne smejo omogočati, da se jih zlahka obide ali onesposobi,
• morajo biti nameščene v ustrezni razdalji od nevarnega področja,
• smejo čim manj zastirati pregled nad proizvodnim procesom,
• morajo omogočati opravljanje bistvenega dela pri nameščanju in/ali menjavi orodij in tudi pri
vzdrževanju, z omejevanjem dostopa samo do območja, kjer je potrebno opraviti delo, po
možnosti brez odstranitve varovala ali varovalne naprave.
Varovala
Varovala so fizične ovire, zasnovane kot del stroja, ki preprečujejo neposredno doseganje nevarne
točke. Lahko so pritrjena ali premična. Pokrivala, ograje, pregrade, lopute, vrata itd. so varovala.
Pokrivala in pokrovi preprečujejo dostop z vseh strani. Ograje se običajno uporabljajo za preprečitev
dostopa celotnega telesa, medtem ko ovire lahko preprečijo le nenamerni dostop do nevarnih točk.
Varnostna funkcija je bistvenega pomena za oblikovanje varoval.
Ali je varovalo, na primer, samo za preprečevanje dostopa in / ali tudi za zadrževanje izvrženih delov /
materialov in sevanja?
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Primeri izvrženih materialov ali delov:
• orodja ki se lahko zlomijo / odkrušijo (brusna koluti, vrtalni svedri,..)
• proizvedeni materiali (prah, sekanci, ..)
• odpihnjeni materiali (hidravlično olje, stisnjen zrak, maziva,..)
• deli, izvrženi po okvari vpenjalnega ali ročnega sistema
Primeri oddajanega sevanja:
• toplotno sevanje iz procesa ali izdelkov (vroče površine)
• optično sevanje laserjev, infrardečih ali UV žarkov
• sevanje delcev ali ionov
• močna elektromagnetna polja, visokofrekvenčne naprave
• visoke napetosti v testnih sistemih ali sistemih za praznjenje elektrostatičnih nabojev (papir in
plastični trakovi)
Mehanske zahteve za varovala, namenjena za sevanje ali izmet snovi, so na splošno višje od tistih za
nepremična varovala, ki preprečujejo dostop oseb.
Poškodba (zlom ali deformacija) varovala je dovoljena v primerih, ko ocena tveganja določa, da
nevarnosti ne bodo povzročile škode.
Posebne zahteve za varovala
Nepomična varovala morajo biti varno pritrjena na mestu. Pritrjena morajo biti z zvezami, ki jih je
mogoče razstaviti samo z orodjem.
Kjer je to mogoče, varovalom ne sme biti omogočeno ostati na mestu, ne da bi bila pritrjena.
Premična varovala tipa A morajo:
• če je mogoče, ostati pritrjena na stroj, tudi kadar so odprta,
• biti povezana z zaporno napravo, da se onemogoči zagon gibajočih se delov, dokler je mogoč
dostop do teh delov, in dati ukaz za ustavitev takoj, ko niso več zaprta.
Premična varovala tipa B morajo biti načrtovana in vgrajena v krmilni sistem tako, da:
• gibajoči se deli ne morejo začeti obratovati, dokler so v dosegu upravljavca,
• izpostavljena oseba ne more doseči gibajočih se delov, ko so že začeli obratovati,
• jih je mogoče nastavljati samo s sredstvi namernega posega kot npr. z uporabo orodja, ključa
itd.,
• izostanek ali odpoved ene od njihovih komponent prepreči zagon ali ustavi gibajoče se dele,
• je zaščita pred tveganjem odletavanja zagotovljena z ustrezno pregrado.
Nastavljiva varovala za omejevanje dostopa do tistih območij gibajočih se delov, ki so nujno potrebna
za delo morajo:
• biti nastavljiva ročno ali avtomatsko glede na vrsto dela, v katerega so vključena,
• biti lahko nastavljiva brez uporabe orodja,
• kolikor je mogoče zmanjšati tveganje odletavanja.
→ varovala : ISO 14120
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Primeri pritrditve varoval

dovoljeno

ni dovoljeno

Mehansko zaklepanje premičnih varoval
Kolikor je to mogoče, morajo biti premična varovala priključena na stroj, tako da jih je mogoče varno
držati v odprtem položaju s tečaji, vodili itd.
Primer : zaklepna varovala

dobro

zadovoljivo

Zaklepna varovala (interlocking)
Varovala morajo biti zaklenjena (blokirana), če:
• se sprožijo ciklično ali se redno odpirajo (vrata, lopute)
• lahko jih odstranite brez orodja ali enostavno (npr. pokrovi)
• ščitijo pred potencialno resno nevarnostjo
Zaklepanje pomeni, da se odprto varovalo pretvori v električni signal, ki zaustavi delovanje nevarnega
stroja.
Varovala se običajno zaklenejo s stikali za položaj.
Zaklepna varovala mora izpolnjevati naslednje funkcije:
• Funkcij nevarnih strojev ni mogoče sprožiti z odprtim varovalom (manjka) (preprečuje zagon)
• Nevarne funkcije stroja se ustavijo, ko se varnostni mehanizem odpre (odstrani) (sproži
zaustavitev)
→ Standard ISO 14119 opisuje zahteve, ki jih morajo izpolnjevati zaklepne naprave, povezane z
varovali.
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Obstajajo štiri vrste zaklepnih varoval
Oznaka

Aktiviranje
princip
primer

Tip 1

Pogon
princip

Nekodirano
Mehanski

Fizični stik,
sila, pritisk

Tip 2

Induktivno
Magnetno
Kapacitivno
Elektro
občutljivi

Nekodirano

Ultrazvočno
Optično
Magnetno

Tip 4

RIFD

Primer

Zgibna ročica

Kodirano

Tip 3

primer
Preklopna
kamera
Obračalna
ročica

Kodirano

Optično

Oblikovani
aktuator
(stikalni drog)
Ključ
Primerni
feromagnetni
materiali
Magneti,
elektromagneti
Vsi primerni
materiali
Vsi primerni
materiali
Vsi primerni
materiali
Kodirani
magnet
Kodiran RIFD
odzivnik
Kodiran optični
aktuator

1)
1)
1)
1)

1) Ti senzorji niso zasnovani za varnostne namene. Če se uporabljajo v zaklepnih varovalih,
mora načrtovalec zelo natančno upoštevati sistematične in pogoste odpovedi vzrokov in
ustrezno sprejeti dodatne ukrepe.
Varnostna stikala, pozicijska stikala in naprave za zaklepanje
Običajno uporabljen izraz "varnostno stikalo" se v standardih ne pojavlja, ker množica tehnologij in
primernih modelov senzorjev za zaklepna varovala ne omogoča opredelitve splošnih zahtev.
Ne glede na uporabljeno tehnologijo (mehansko, električno, pnevmatsko, hidravlično) veljajo
naslednje opredelitve:
• Zaklepna naprava (zaklepno varovalo) je sestavljena iz pogona in pozicijskega stikala
• Položajno stikalo je sestavljeno iz izvršilnega elementa in elementa izhodnega signala.
Glede na tehnologijo uporabljenega pozicijskega stikala in funkcionalnih varnostnih zahtev bo za
zaščito potrebna ena ali več zaklepnih varoval.
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Mehanska pritrditev
Za njihovo učinkovitost je ključnega pomena zanesljiva mehanska pritrditev položajnih stikal in
aktuatorjev.
Elementi zaklepnih varoval:
• namestite jih tako, da so zaščitene pred poškodbami zaradi predvidljivih zunanjih učinkov.
• ne uporabljajte ga kot mehansko zaustavitev.
• njihova namestitev in zasnova ščitita pred nenamernim delovanjem in poškodbami.
• biti morajo razporejeni, izvedeni in nameščeni tako, da so zaščiteni pred nenamernimi
spremembami položaja (lokacije). Stikalo in aktuator lahko pritrdite z obliko (ne s silo), npr. z
uporabo okroglih lukenj, zatičev.
• zaščiteni so z njihovim načinom aktiviranja ali pa je njihova vključitev v krmiljenje takšna, da
jih ni mogoče zlahka zaobiti.
• stikala je mogoče preveriti glede pravilnega delovanja in, če je mogoče, morajo biti lahko
dostopna za pregled.
Primer: Mehanska pritrditev položajnih stikal

Pravilni sestav: Položajno
stikalo je zaščiteno z mehansko
zaporo.

Nepravilen sestav: Položajno
stikalo se uporablja kot stop
stikalo

Pravilna montaža: višina
odmikača se ujema s
pozicijskim stikalom.

Način aktiviranja / pozitivno mehansko aktiviranje
Pomembna zahteva, ki jo morajo izpolnjevati mehanska zaklepna varovala, je pozitivna mehanska
sprožitev. Pozitivno mehansko aktiviranje je prisilno gibanje mehanskih komponent zaklepne naprave
(varnostnega stikala), ki jih mehanski sestavni deli ščitnika (npr. ograjna vrata) prisilijo bodisi z
neposrednim stikom bodisi s trdimi deli.
Uporaba pozitivnega mehanskega aktiviranja v zaklepni napravi zagotavlja, da se pozicijsko stikalo
sproži ob odprtju ščitnika in zmanjša možnosti manipulacije.
Primer: Pozitivno mehansko aktiviranje

Varno: Odpiranje zaščitnih vrat pozitivno aktivira Napaka: Položajno stikalo ne bo vedno odprlo
mehanski bat pozicijskega stikala.
varnostnega kroga, na primer, če se bat drži
To odpre varnostni krog.
zaradi vdolbin ali mazalnega olja, ki se je strdilo.
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Pozitivno odpiranje
Kontaktni element se pozitivno odpira, če stikalne kontakte takoj izoliramo z določenim premikanjem
pogonskega elementa z neelastičnimi deli (npr. vzmeti).
Uporaba normalno zaprtih kontaktov s pozitivnim odpiranjem v položaju stikala s pozitivno mehansko
sprožitvijo zagotavlja, da je električni tokokrog še vedno izoliran, tudi če so stiki obrabljeni ali je prišlo
do drugih električnih napak.
Naslednje zahteve veljajo tudi, če gre za mehanska stikala s pozitivnim odpiranjem:
• Sprožilna pot mora biti nastavljena tako, da ustreza potovanju s pozitivnim odpiranjem
• Upoštevajte najmanjši premik bata, ki ga je določil proizvajalec, da bi zagotovili preklopno
razdaljo, potrebno za pozitivno odpiranje
→ Označevanje stikov, ki se pozitivno odpirajo po IEC 60947-5-1, Priloga K
Uporaba obeh nadzorovanih elektronskih izhodov iz elektro občutljivih pozicijskih stikal se šteje za
enakovredno pozitivnemu odpiranju. Če je zaklepna naprava tipa 3 ali tipa 4 edina zaklepna naprava
na varovanju, mora izpolnjevati zahteve IEC 60947-5-3.
Preprečevanje premikov
Pri načrtovanju zaklepnih varoval načrtovalci upoštevajo možno motivacijo za premik zaklepne
naprave in predvidljive premike.
Uporabljajo se ukrepi za preprečevanje premikov s preprostimi sredstvi.
Preprosta sredstva vključujejo vijake, igle, pregrade iz jeklene pločevine, upognjeno žico in podobno.
Možni načini za preprečevanje preprostih poskusov premika zaklepnih naprav vključujejo:
• Omogočanje oteževanja dostopa do zaklepnih naprav z uporabo skrite montaže ali montaže
zunaj dosega
• Uporaba položajnih stikal z kodiranimi aktuatorji
• Montaža elementov zaklepnih stikal z enosmernimi pritrdilnimi elementi (npr. varnostnimi
vijaki, zakovice)
• Spremljanje premikov v nadzornem sistemu (preverjanje verodostojnosti, testiranje)
Dodatna zasnova
Kritično okvaro posameznega varnostnega stikala lahko povzročijo premiki, mehanska napaka na
aktuatorju ali položaju stikala (npr. staranje) ali učinki ekstremnih okoljskih razmer (npr. valj, zagozden
zaradi usedlin prahu). Zlasti pri višjih stopnjah varnosti je treba uporabiti dodatno pozicijsko stikalo, na
primer z nasprotno funkcijo kot prvo stikalo za položaj, in oba stikala nadzira krmilni sistem.
Primer: stroj za brizganje s ciklično premičnim ščitnikom. Ta aplikacija zahteva dve mehanski stikali.
Primer: Zaznavanje mehanskih napak s pomočjo dodatnega stikala
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Naprave za zaklepanje
Naprave za zaklepanje so naprave, ki preprečujejo odpiranje ščitnikov. Uporabljajo se, če je čas
zaustavitve nevarnega stroja daljši od časa, ki ga potrebuje oseba, da doseže nevarno območje
(varnostna funkcija "preprečuje dostop s časom").
Zaklepne naprave preprečujejo dostop do nevarnih območij, dokler stanje nevarnih strojev ne mine.
Zaklepne naprave so potrebne tudi, če se postopek ne prekinja (samo zaščita postopka, ne varnostna
funkcija).
Spodnja slika prikazuje možne zasnove zaklepnih naprav.
S silo

Način
delovanja

način

Po obliki

Sproščena vzmet in
izklopljeno napajanje

Vklopljeno napajanje
in sproščena vzmet

Vklopljeno in
izklopljeno napajanje

Vklopljeno in
izklopljeno
napajanje

Mehanska zaklepna
naprava (prednostno
za varovanje)

Električna zaklepna
naprava (prednostno
za procesno zaščito)

Pnevmatska /
hidravlična zaklepna
naprava

Naprava za
magnetno
zaklepanje

Sprostitev zaklepne naprave z napajanjem lahko izvedete na naslednji način:
• Časovno krmiljenje: če se uporablja časovnik, okvara te naprave ne zmanjša zamude
• Samodejno: samo, če ne prevladuje nevarno stanje stroja (npr. zaradi naprav za nadzor
mirovanja)
• Ročno: čas med odklepanjem in sprostitvijo varnostne naprave mora biti daljši od časa, ki traja,
da se funkcija nevarnega stroja ustavi
Mehanska in električna integracija zaklepnih naprav
V zvezi z načelom pozitivnega odpiranja je treba posvetiti pozornost temu, katere stike je treba
pozitivno odpreti.
Stiki varnostne signalizacije označujejo, ko je bil sprožilec umaknjen, da je ščitnik odprt. Ti stiki se lahko
pozitivno odpirajo, vendar to ni vedno potrebno.
Izhod v sili
Ocena tveganja lahko pokaže, da so v primeru okvare ali v izrednih razmerah potrebni ukrepi za
sprostitev osebja, ujetega na nevarnem območju. Razlikovati je treba med koncepti mehanskega
sproščanja (z uporabo orodij) in izhoda v sili (brez orodij).
Potrebna sila zaklepanja
Bistveno merilo pri izbiri naprave za zaklepanje je sila, ki je potrebna za zadrževanje ščitnika. Priloga I
k standardu ISO 14119 določa največje statične sile, ki jih je mogoče uporabiti na najpogosteje
uporabljanih premičnih ščitnikih.
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Zahtevana zadrževalna sila za varovala v skladu s Prilogo I k standard ISO 14119
Smer sile

Pozicija

Uporaba sile

Sila (N)

Vodoravna
vleka

Sedenje

Eno ročno

600

Vertikalno
navzgor

Stoječe, trup in
noge upognjena,
stopala vzporedna

Dvo ročno
vodoravni prijem

1400

Vertikalno
navzdol

Stoječe

Eno ročno
vodoravni prijem

1200

Stoje pokončno
stopala vzporedno
ali v koraku

Dvo ročno
navpični prijem

1100

Stoje, stopala
vzporedno ali v
koraku

Dvo ročno
navpični prijem

1300

Stoječe, upognjen
trup
bočno

Pritisk ramena na
kovinsko ploščo
ob strani

1300

Stoje, stopala
vzporedno

Eno ročno
navpični prijem

700

Vodoravno,
vzporedno z
ravnino
simetrije telesa
nazaj,
Poteg
Vodoravno,
vzporedno z
ravnino
simetrije telesa
naprej,
Potisk
Vodoravno,
simetrična
ravnina glede
na telo
Vodoravna,
simetrična
ravnina glede
na telo
Ujeti ključni sistemi

Varnostne naprave imajo slabost, da po vstopu v nevarno območje in poznejšem zapiranju varnostne
naprave ponovnega zagona ni mogoče učinkovito preprečiti. Potrebni so dodatni ukrepi, kot sta
ponastavitev naprave ali vstavitev ključavnice U v aktuator zaklepne naprave tipa 2. Ti organizacijski
ukrepi pa so odvisni od pripravljenosti ali ozaveščenosti uporabnika.
Eden od načinov za prisilno preprečevanje nenamernega zagona je uporaba ujetih ključnih sistemov.
Za aktiviranje določenih funkcij in načinov delovanja je treba uporabiti ključ, ki se pri zasuku v določen
položaj ujame v stikalo.
Ko odstranite ključ (slika 1), se sproži signal za zaustavitev in funkcija nevarnega stroja se ustavi.
V varnem stanju (v mirovanju) se vrata lahko odprejo (slika 2).
Ko je v zaščitenem območju vstavljen ključ, je mogoče omogočiti način "nastavitve" (Slika 3) in
"nevarne premike stroja" (robot se obrne na stran) lahko sprožite z aktiviranjem naprave za
omogočanje.
Samodejno delovanje je v tej situaciji onemogočeno.
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Primer : ujeti ključni sistem

1

2

3

Elektro občutljiva varnostna oprema (ESPE)
Z elektro občutljivo varnostno opremo (ESPE) v nasprotju z "varovali" zaščita ne temelji na fizični ločitvi
oseb, ki jim grozi nevarnost. Zaščita se doseže s časovno ločitvijo. Dokler je nekdo na določenem
območju, se nobene nevarne funkcije stroja ne zaženejo in take funkcije se ustavijo, če že potekajo. Za
zaustavitev teh funkcij je potreben določen čas, ki se imenuje "čas zaustavitve / izklopa".
ESPE mora pravočasno zaznati pristop osebe do nevarnega območja in odvisno od uporabe, prisotnost
osebe na nevarnem območju.
Mednarodni standard IEC 61496-1 določa varnostne zahteve za ESPE, neodvisno od njihove tehnologije
ali načela delovanja.
Kakšne so prednosti elektro občutljive varnostne opreme?
Če mora upravljavec pogosto ali redno dostopati do stroja in je zato izpostavljen nevarnosti, je uporaba
ESPE namesto (mehanskih) ščitnikov (pokrovi, varnostna ograja itd.) ugodna zaradi:
• skrajšani čas dostopa (operaterju ni treba čakati, da se ščitnik odpre)
• povečana produktivnost (prihranek časa pri oskrbi stroja)
• izboljšana ergonomija na delovnem mestu (operaterju ni treba upravljati varovala)
Pred kakšnimi nevarnostmi elektro-občutljiva varnostna oprema ne ščiti?
Ker elektro občutljiva varnostna oprema ne predstavlja fizične ovire, ni sposobna zaščititi ljudi pred
emisijami, kot so izmetni strojnih delov, obdelovancev, ionizirajoče sevanje, toplota (toplotno sevanje),
hrup, brizgano hladilno sredstvo in mazivo itd. .
Podobno ESPE ni mogoče uporabiti na strojih, pri katerih dolgi časi zaustavljanja potrebujejo
minimalne razdalje, ki jih ni mogoče doseči. V takih primerih je treba uporabiti varovala.
ESPE tehnologija
Elektro-občutljiva varnostna oprema lahko izvaja zaznavanje oseb po različnih načelih: optična,
kapacitivna, ultrazvočna, mikrovalova in pasivna infrardeča detekcija.
V praksi so se optične zaščitne naprave v mnogih letih izkazale za učinkovite.
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Optoelektronske varnostne naprave
Najpogostejše elektro občutljive varnostne naprave so
optoelektronske naprave, kot so:
• Varnostne svetlobne zavese in fotoelektrična
stikala
(AOPD:
aktivna
optoelektronska
varnostna naprava)
• Varnostni laserski skenerji (AOPDDR: aktivna
optoelektronska varnostna naprava, ki se odziva
na difuzno refleksijo)
• Varnostne naprave na osnovi kamere (VBPD:
varnostne naprave na osnovi vida)
Optoelektronsko varnostno napravo je mogoče uporabiti, če upravljavec zaradi izpostavljenih delov
(npr. brizganja staljenega materiala) ni izpostavljen kakršni koli nevarnosti poškodb.
Varnostne svetlobne zavese in fotoelektrična stikala (AOPD)
AOPD so varnostne naprave, ki uporabljajo optoelektronske elemente za prenos in sprejem za
zaznavanje oseb na določenem dvodimenzionalnem območju.
Niz vzporednih svetlobnih žarkov (običajno infrardeči), ki se prenašajo od oddajnika do sprejemnika,
tvorijo zaščitno polje, ki varuje nevarno območje. Zaznavanje se zgodi, ko moten predmet v celoti
prekine enega ali več žarkov. Sprejemnik signalizira prekinitev snopa s spremembo signala (stanje OFF)
na svoje naprave za preklapljanje izhodnega signala (OSSD). Ti signali iz OSSD-jev se uporabljajo za
zaustavitev nevarnih funkcij stroja.
Mednarodni standard IEC 61496-2 določa varnostne zahteve za AOPD.
Tipični AOPD vključujejo varnostne naprave z enim in več svetlobnimi prameni ter varnostne svetlobne
zavese.
AOPD-ji z več kot 40 mm odkrivanja se imenujejo varnostne naprave z več svetlobnimi prameni.
Uporabljajo se za zaščito dostopa do nevarnih območij.
AOPD z odkrivanjem 40 mm ali manj se imenujejo varnostne svetlobne zavese in se uporabljajo za
neposredno zaščito nevarnih točk.
Obe varnostni napravi z več svetlobnimi prameni in varnostnimi svetlobnimi zavesami, namesto da se
vsi svetlobni snopi aktivirajo hkrati, se običajno aktivirajo in deaktivirajo v hitrem zaporedju drug za
drugim. To poveča odpornost na motnje iz drugih virov svetlobe in ustrezno poveča njihovo
zanesljivost. Na najsodobnejših AOPD-jih obstaja samodejna sinhronizacija med pošiljateljem in
prejemnikom prek optične povezave. Z uporabo mikroprocesorjev lahko žarke ocenimo posamično.
To omogoča, da se poleg same zaščitne funkcije izvajajo dodatne funkcije ESPE.

Zaščita dostopa z varnostno napravo z več
svetlobnimi prameni

Zaščita nevarne točke z varnostno svetlobno
zaveso
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Varnostni laserski skenerji (AOPDDR)
AOPDDR so varnostne naprave, ki uporabljajo optoelektronske elemente oddajnika in sprejemnika za
zaznavanje odboja optičnega sevanja, ki ga ustvarja varnostna naprava. Ta odsev ustvari predmet na
vnaprej določenem dvodimenzionalnem območju.
Zaznavanje signalizira sprememba signala (stanje OFF) na njegove naprave za preklapljanje izhodnega
signala (OSSD). Ti signali iz OSSD-jev se uporabljajo za zaustavitev nevarnih funkcij stroja.
Varnostni laserski optični bralnik je optični senzor, ki nadzoruje nevarno območje na stroju ali vozilu,
tako da z infrardečimi žarki skenira območje okoli njega.
Deluje na podlagi načela merjenja časa.
Optični bralnik pošilja zelo kratke svetlobne impulze (S), medtem ko "elektronska štoparica" deluje
istočasno.
Če svetloba udari v predmet, jo skener (R) odbije in sprejme. Optični bralnik izračuna oddaljenost
objekta od razlike med časom pošiljanja in prejemanja.
Enakomerno vrtljivo ogledalo (M) v optičnem bralniku odbija svetlobne impulze tako, da je pokrit
sektor kroga. Optični bralnik nato določi natančen položaj predmeta od izmerjene razdalje in kota
vrtenja ogledala.

Osnovna struktura laserskega
skenerja

Najsodobnejše naprave omogočajo spremljanje več območij hkrati in preklapljanje med temi območji
med delovanjem. To funkcijo lahko uporabite na primer za prilagoditev nadzorovanega območja
hitrosti vozila.
Varnostni laserski optični bralniki uporabljajo posamično oddajane svetlobne impulze v natančnih
smereh in ne pokrivajo nenehno območja, ki ga je treba spremljati. Ločljivosti (zmožnosti zaznavanja)
med 30 mm in 150 mm so dosežene s tem načelom delovanja. Z načelom aktivnega skeniranja
varnostni laserski optični bralniki ne potrebujejo zunanjih sprejemnikov ali reflektorjev. Varnostni
laserski skenerji morajo biti tudi sposobni zanesljivo zaznati predmete z izjemno nizko odbojnostjo
(npr. črna delovna oblačila).
Mednarodni standard IEC 61496-3 določa varnostne zahteve za AOPDDR.
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Varnostne naprave na osnovi vida (VBPD)
VBPD-ji so varnostne naprave s kamero in uporabljajo tehnologije za zajem in obdelavo slik za
varnostno odkrivanje oseb.
Trenutno se kot viri svetlobe uporabljajo posebni oddajniki svetlobe. Možni so tudi VBPD-ji, ki
uporabljajo zunanjo svetlobo.
Za odkrivanje oseb se lahko uporabljajo različna načela, vključno z:
• motnja odsevanja svetlobe z odsevnikom
• merjenje časa potovanja svetlobe, ki jo odbija predmet
• spremljanje sprememb iz vzorcev ozadja
• odkrivanje oseb na podlagi človeških značilnosti

Varnostna naprava na osnovi kamere

Mednarodna standardna serija IEC 61496-4 zagotavljata varnostne zahteve za VBPD.
Zmožnost zaznavanja (ločljivost) optoelektronskih varnostnih naprav
Zmožnost zaznavanja je opredeljena kot meja za parameter senzorja, ki povzroči proženje elektro
občutljive varnostne opreme (ESPE).
V praksi gre za velikost najmanjšega predmeta, ki ga zazna ESPE znotraj opredeljenega nadzorovanega
območja (zaščitno polje).
Zmožnost zaznavanja določi proizvajalec. Na splošno je sposobnost zaznavanja določena iz vsote
ločevanja žarka in efektivnega premera žarka.
To zagotavlja, da predmet te velikosti vedno prekriva svetlobni žarek in se vedno zazna, ne glede na
njegov položaj v zaščitnem polju.
Za varnostne laserske optične bralnike (AOPDDR) je sposobnost zaznavanja neodvisna od razdalje do
predmeta, kota med posameznimi žarki svetlobe (impulza) ter oblike in velikosti oddanega snopa.
Zanesljivost sposobnosti zaznavanja je določena s klasifikacijo tipa v seriji standardov IEC 61496.
Tip 3 je opredeljen za AOPDDR. Tipi 2 in 4 sta definirani za AOPD (zahteve so navedene v tabeli).
Zahteve za optične vire motenj (sončna svetloba, različne vrste žarnic, naprave iste zasnove itd.),
Odsevne površine, neskladje med normalnim delovanjem in razpršen odsev varnostnih laserskih
skenerjev igrajo pomembno vlogo.
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Tip 2
Varnostna funkcija se lahko
izgubi, če se med preskusnimi
intervali pojavi napaka

Funkcionalna varnost
EMC (elektromagnetna
združljivost)
Največji kot zaslonke leče
Najmanjša razdalja a do
odsevnih površin na razdalji
D <3 m

Tip 4
Varnostna funkcija se ohrani,
tudi če pride do več napak

Osnovne zahteve

Povečane zahteve

100

50

262 mm

131 mm

Najmanjša razdalja a do
odsevnih površin na razdalji
D >3 m

= razdalja x tan (100/2)

= razdalja x tan (50/2)

Več pošiljateljev iste vrste
konstrukcije v enem sistemu

Brez posebnih zahtev
(kodiranje snopa je
priporočljivo)

Brez vpliva ali OSSD-ji se
izklopijo, če so prizadeti

Glavne razlike AOPD tipa 2 in tipa 4 v skladu z IEC 61496
Preprečevanje odsevov AOPD
Pri AOPD je svetlobni žarek usmerjen od pošiljatelja. Kot zaslonke objektiva je čim bolj zmanjšan, tako
da je mogoče zagotoviti tudi nemoteno delovanje v primeru manjših napak pri poravnavi. Enako velja
za kot odprtine sprejemnika (efektivni kot zaslonke v skladu z IEC 61496-2). Toda tudi pri manjših kotih
zaslonke obstaja možnost, da se svetlobni žarki oddajnika odbijejo od odsevnih površin, kar vodi v
odkritje predmeta.
V skladu s tem je treba vzdrževati minimalno razdaljo a med vsemi odsevnimi površinami in predmeti
(npr. posodami, odsevnimi tlemi,..) in zaščitnim poljem sistema (glej tabelo "glavne razlike AOPD tipa
2 in tipa 4 v skladu z IEC 61496").
Ta najmanjša razdalja a je odvisna od razdalje D med pošiljateljem in sprejemnikom (širina zaščitnega
polja). Na vseh straneh zaščitnega polja je treba vzdrževati najmanjšo razdaljo.

Oseba je zaznana, zanesljivo in nevarno gibanje
se ustavi.

Odsevanje ovira zaznavanje s strani ESPE in
nevarno gibanje se ne ustavi.

55

Preprečevanje medsebojnega vmešavanja AOPD
Če več AOPD deluje v neposredni bližini, lahko oddajni žarki iz sistema (S1) vplivajo na sprejemnik
drugega sistema (R2). Obstaja nevarnost, da bo prizadeti AOPD izgubil sposobnost zaščite.
Takšnih situacij montaže se je treba izogibati. Če to ni mogoče, je treba sprejeti ustrezne ukrepe za
preprečevanje medsebojnih motenj (na primer sestavljanje neprozornih predelnih sten ali
spreminjanje smeri prenosa sistema).
AOPD tipa 4 morajo imeti ustrezno odkrivanje zunanjih pošiljateljev in se spremeniti v varno stanje
(izhodi v stanju OFF), če je to prizadeto, ali imeti tehnična sredstva za preprečevanje motenj.
Kodiranje snopa se običajno uporablja tako, da se sprejemnik odziva samo na svetlobne žarke od
dodeljenega pošiljatelja (kodiran enako).

Vzajemne motnje ovirajo zaznavanje
sistema ESPE in nevarno gibanje se ne
ustavi.

Brez medsebojnega vmešavanja zaščitnih
naprav zaradi uporabe kodiranja
svetlobnih žarkov
- oseba je zanesljivo zaznana in nevarno
gibanje se ustavi.

Brez ustreznega razporejanja
medsebojnih motenj zaščitnih naprav
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Izbira primernega ESPE
Merila lahko vključujejo:
• Specifikacije iz usklajenih standardov, zlasti standardov tipa C
• Prostor, ki je na voljo pred nevarnim območjem
• Ergonomska merila, npr. cikli nakladanja in razkladanja stroja
• Resolucija
Katero varnostno funkcijo naj bi ESPE izvajal?
• Začetek ustavitve
• Preprečevanje nepričakovanega zagona
• Preprečevanje zagona
• Kombinacija: Zagon zaustavitve in preprečevanje zagona
• Omogočanje pretoka materiala
• Spremljanje parametrov stroja
• Varnostne oznake in alarmi
• Druge funkcije, npr. PSDI način, blokade, preklop zaščitnega polja itd.
→ zahteve za ESPE : IEC 61496-1 ; IEC 61496-2 ; IEC 61496-3
Raven varnosti
Za ESPE so bili varnostni parametri izvedeni v klasifikaciji tipa (tip 2, tip 3, vrsta 4).
Poleg strukturnih vidikov (kategorije v skladu z ISO 13849-1) klasifikacija tipa določa tudi zahteve, ki jih
je treba izpolniti glede elektromagnetne združljivosti (EMC), okoljskih razmer in optičnih lastnosti.
Ti vključujejo predvsem njihovo vedenje ob prisotnosti motenj (sonce, svetilke, podobni tipi naprav
itd.), Pa tudi kot odpiranja optike v varnostnih svetlobnih zavesah ali varnostnih fotoelektričnih stikal
(zahteve, ki jih mora izpolnjevati AOPD tipa 4, so strožji od tistih za AOPD tipa 2).
Kot zaslonke je pri določanju najmanjše razdalje glede na odsevne površine odločilni.
Dosegljiva zanesljivost varnostnih funkcij z optoelektronskimi varnostnimi napravami

a

ISO 13849-1
b
c
d

e

Varnostne svetlobne zavese, enosmerna
fotoelektrična varnostna stikala, več
varnostnih naprav za svetlobne pramene
Varnostni laserski skenerji, varnostne
kamere
Varnostne svetlobne zavese, enosmerna
fotoelektrična varnostna stikala, več
varnostnih naprav za svetlobne pramene

2
ESPE tip v
skladu s
IEC 61496-1

Primer naprave

3
4
1
2
3
SIL (IEC 62061)
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Kaj bi moral zaznati ESPE?

Nevarna zaščita točke s prepoznavanjem prstov ali
rok
Pri zaščiti pred nevarnimi točkami se pristop zazna
zelo blizu nevarne točke.
Prednost te vrste zaščitnih naprav je, da omogoča
kratko minimalno razdaljo, operater pa lahko deluje
bolj ergonomsko (npr. med nalaganjem dela na
stiskalnico).

Zaščita dostopa: zaznavanje osebe na dostopu do
nevarnega območja
Pri zaščiti dostopa se pristop osebe zazna z
zaznavanjem telesa.
Ta vrsta zaščitne naprave se uporablja za zaščito
dostopa do nevarnih območij. Če se zazna vstop v
nevarno območje, se sproži signal za zaustavitev.
ESPE ne bo zaznal osebe, ki stoji za zaščitno napravo!

Zaščita pred nevarnimi območji: zaznavanje
prisotnosti osebe na nevarnem območju
Pri zaščiti nevarnih območij se pristop osebe zazna
tako, da zazna prisotnost osebe na nekem območju.
Ta vrsta varnostnih naprav je primerna za stroje, na
katerih nevarnega območja na primer ni mogoče
nadzirati s položaja naprave za ponastavitev. Če je v
nevarnem območju oseba, se sproži zaustavitveni
signal in prepreči zagon.

Mobilna zaščita pred nevarnim območjem:
zaznavanje osebe, ki se približuje nevarnemu
območju
Zaščita pred nevarnimi območji je primerna za vozila
AGV (avtomatizirano vodena vozila), žerjave in
dvigala, ki ščitijo osebe med premikanjem vozil ali
med tem, ko se ta vozila priklopijo na ustaljeno
postajo.
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Varnostne funkcije, ki jih je mogoče integrirati v ESPE
Naslednje varnostne funkcije so lahko integrirane bodisi v logično enoto bodisi neposredno v ustrezen
ESPE.
Začasna ugasnitev žarkov (Mute funkcija)
Funkcija Mute začasno izključi zaščitno funkcijo varnostne naprave.
To je potrebno, kadar je treba material premikati skozi zaščitno polje varnostne naprave, ne da bi
ustavili delovno rutino (nevarno stanje stroja).
Učinkovito ga lahko uporabimo tudi za optimizacijo delovne rutine, če to dovoljujejo nekatera stanja
stroja (npr. Izklop funkcije varnostne svetlobne zavese med nenevarnim premikom tiskalne matrice
navzgor in operaterju olajša odstranjevanje obdelovancev) .
Začasna izključitev je mogoča le, če mimoidoči material prepreči dostop do nevarne točke.
Po drugi strani pa pri varnostnih napravah, ki preprečujejo dostop (varnostne naprave, ki jih ni mogoče
prehoditi),so izključitve delovanja možne le, če ni nevarnih funkcij stroja.
Za funkcijo začasnega izklopa je potrebna velika previdnost pri izbiri in pozicioniranju uporabljenih
tipov tipala in signalov regulatorja.

Funkcija začasne ugasnitve z varnostno
svetlobno zaveso in senzorji izklopa na stroju za
ovijanje

Za izvajanje varne, standardizirane funkcije začasnega izklopa morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
• Med izklopom je treba zagotoviti varno stanje z drugimi sredstvi, zato ni mogoče dostopati
do nevarnega območja.
• Začasen izklop mora biti samodejen, tj. ne ročno.
• Izključitev ne sme biti odvisna od enega samega električnega signala.
• Izključevanje žarkov ne sme biti v celoti odvisno od signalov programske opreme.
• Neveljavna kombinacija ali zaporedje priklopnih signalov ne sme omogočati nobenega žarka
in mora biti ohranjena zaščitna funkcija.
• Status izklopa se konča takoj po prehodu materiala.
Za izboljšanje kakovosti diferenciacije lahko uporabimo dodatne omejitve, blokade ali signale,
vključno z:
• Smer gibanja materiala (zaporedje izklopnih signalov)
• Omejevanje trajanja izklopa
• Delovni status elementov za ravnanje z materiali (npr. tekoči trak, valjčni transporter)
• Identifikacija materiala po dodatnih lastnostih (npr. črtna koda)
→ Praktična uporaba ESPE: IEC / TS 62046
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Varnostne svetlobne zavese s funkcijo vstopa / izstopa
Aktivno razlikovanje med osebo in strojem (funkcija vstopa / izstopa) omogoča drug način premikanja
materiala na varovano območje.
Za to aplikacijo se uporabljajo vodoravno razporejene varnostne svetlobne zavese (AOPD). Možnost
vrednotenja vsakega svetlobnega žarka posebej se uporablja za razlikovanje vzorca prekinitve
materiala ali nosilca materiala (npr. palete) od osebe.
Z uporabo dinamičnega obračunavanja in drugih meril za razlikovanje, kot so smer gibanja, hitrost,
vstop in izstop v zaščitnem polju itd., je varnostno razlikovanje mogoče izvesti.
Na ta način je mogoče neopažen vstop v nevarno območje zanesljivo preprečiti.

Vstopna / izstopna funkcija z vodoravno
nameščeno varnostno zaveso na avtomobilski
montažni liniji.

Varnostni laserski skenerji s preklopom zaščitnega polja
Aktivno preklapljanje zaščitnih polj omogoča drug način premikanja materiala v varovano območje.
Za to uporabo se običajno uporabljajo varnostni laserski skenerji z navpičnimi (ali rahlo nagnjenimi)
zaščitnimi polji.
Ustrezno zaščitno polje iz niza predhodno programiranih zaščitnih polj se sproži z ustreznimi signali
krmilnika stroja in ustrezno nameščenimi senzorji.
Oblika zaščitnega polja je zasnovana tako, da prehod materiala ne povzroči aktiviranja varnostne
naprave, vendar so nenadzorovana območja dovolj majhna, da preprečijo neoviran dostop do
nevarnega območja.

Pretok materiala z varnostnimi laserskimi
skenerji, navpičnimi zaščitnimi polji in stikalom
zaščitnega polja s primerno razporejenimi
senzorji
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Dodatne funkcije ESPE
BLANKING funkcija (ugasnitev žarkov na svetlobni zavesi)
Pri mnogih AOPD je mogoče konfiguracijo sposobnosti zaznavanja in / ali zaščitnega polja oblikovati
tako, da prisotnost enega ali več predmetov znotraj določenega odseka zaščitnega polja ne sproži
varnostne funkcije (stanje OFF). Ugasnitev se lahko uporablja za dovoljenje določenih predmetov skozi
zaščitno polje, na primer cev za hlajenje maziva, drsnik / nosilec za obdelovance.

Fiksna ugasnitev svetlobnih zaves na
obrezovalni stiskalnici.

Za fiksno ugasnitev je označeno območje natančno določeno glede na njegovo velikost in položaj. V
primeru spremenljive ugasnitve je določena samo velikost izklopnega območja in ne njegov položaj v
zaščitnem polju.
Fiksna ugasnitev
Fiksna ugasnitev s
Fiksna ugasnitev
povečano toleranco
velikosti
Predmet določene
S strani upravljavca se
velikosti mora biti na
lahko skozi zaščitno
določenem mestu
polje premika le
zaščitnega polja.
predmet omejene
velikosti.

Spremenljiva ugasnitev
Spremenljiva
Spremenljiva
ugasnitev s popolnim
ugasnitev z delnim
nadzorom predmetov nadzorom predmeta
Predmet določene
Predmet določene
velikosti mora biti
velikosti je dovoljen na
znotraj določenega
določenem območju
območja zaščitnega
zaščitnega polja.
polja. Predmet se
Predmet se lahko
lahko premika.
premika.

Za preprečitev vrzeli v zaščitnem polju lahko prisotnost (ali v nekaterih primerih sprememba velikosti
ali položaja) predmeta sproži varnostno funkcijo (stanje OFF).
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Način PSDI
Uporaba varnostne naprave za sprožitev funkcije stroja (krmiljene varnostne naprave) je opisana kot
način PSDI. Ta način delovanja je ugoden, če je treba dele ročno natovarjati in raztovarjati ciklično.
V skladu s standardi se lahko PSDI način izvaja samo z AOPD tipa 4 in učinkovito ločljivostjo d ≤ 30 mm.
V načinu PSDI čaka stroj na določenem položaju na določeno število motenj s strani upravljavca.
Varnostna svetlobna zavesa po določenem številu motenj ponovno samodejno sprosti nevarno
gibanje.
ESPE se mora resetirati pod naslednjimi pogoji:
• ko se stroj zažene
• ob ponovnem zagonu, ko se AOPD prekine zaradi nevarnega premika
• če v določenem času PSDI ni bil sprožen
Preveriti je treba, da med delom ni nobene nevarnosti za upravljavca. To omejuje uporabo tega načina
delovanja na strojih, v katerih ni dovoljen dostop celega telesa in ni mogoče, da bi upravljavec ostal
neopažen med zaščitnim poljem in strojem (preprečevanje prehoda, npr. z uporabo zaznavanja
prisotnosti ESPE) .
Način PSDI z enim premorom pomeni, da AOPD sproži funkcijo stroja, potem ko operater opravi en
poseg.
Način PSDI z dvojnim prekinitvijo pomeni, da AOPD po prvem posegu upravljavca deluje v zaklenjenem
stanju (npr. odstranitev obdelovanca). Šele po tem, ko je operater opravil drugi poseg varnostna
zavesa ponovno sprosti delovanje stroja.
Način PSDI se pogosto uporablja na stiskalnicah, vendar se lahko uporablja tudi na drugih strojih (npr.
vrtljive mize, avtomatski sistemi,..). Ko uporabljate način PSDI, svetlobna zavesa ne sme biti prehodna.
Za stiskalnice veljajo posebni pogoji za način PSDI.

Način PSDI z enim premorom na samodejnem
sistemu z varnostno svetlobno zaveso Med
nalaganjem je orodje na zgornji točki. Ko
uporabnik zapusti zaščitno polje, se postopek
obdelave začne.

Za način PSDI je ločljivost AOPD boljša ali enaka 30 mm (zaznavanje s prstom ali roko).
→ način PSDI : standard tipa B – ISO 13855, IEC 61496-1
→ način PSDI za stiskalnice : standard tipa C – EN ISO 16092; 1.,2. in 3. del
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Varnostne naprave za potrditev položaja
Varnostne naprave za potrditev položaja omogočajo zmanjšanje tveganja z zagotavljanjem položaja
osebe ali delov telesa zunaj nevarnega območja.
Dvoročno krmilje
Dvoročno krmilje ščiti samo eno osebo! Če je operaterjev več, mora vsaka oseba aktivirati krmiljenje z
dvema rokama.
Delovanje nevarnega stroja se lahko sproži samo z nameravano sprožitvijo dvoročnega krmiljenja in
ustavi se takoj, ko roka sprosti krmilno napravo.
Obstajajo različne vrste krmiljenja z dvema rokama. Funkcije, ki se razlikujejo, so zasnova krmilnih
naprav (tipke) kot tudi zahteve v zvezi s krmilnim sistemom.
Naslednja osnovna načela veljajo za vse vrste:
• zagotovljeno je, da se uporabljata obe roki
• sprostitev ene od dveh naprav za upravljanje (tipke) ustavi nevarno gibanje
• nenamerno aktiviranje je preprečeno
• naprave ne bo mogoče enostavno zaobiti
• dvoročnega krmiljenja ni mogoče prenest v nevarno cono
Naslednje določbe veljajo tudi v primeru dvoročnega krmiljenja tipa II in III:
• nevarne funkcije stroja se lahko nadaljujejo šele po sprostitvi in ponovnem aktiviranju obeh
naprav za upravljanje (tipke).
Naslednje določbe veljajo tudi za dvoročno krmilje tipa III:
• nevarne funkcije stroja se lahko sprožijo le, ko sta v roku 0,5 sekunde sinhrono delovali obe
krmilni napravi (tipki).
Podtipi s podrobnimi zahtevami, povezanimi s krmiljenjem, so opredeljeni za dvoročna krmiljenja tipa
III. Najpomembnejši podtipi so:
• Tip III A: ocena enega običajno odprtega kontakta na krmilno napravo (tipka) (2 vhoda)
• Tip III C: ocena enega normalno odprtega kontakta in enega normalno zaprtega kontakta na krmilno
napravo (tipka) (4 vhodi)

→ zahteve za dvoročne krmilne naprave : standard tipa B –ISO 13851
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Naprave za omogočanje
Med nastavitvijo in vzdrževanjem stroja in če je potrebno opazovati proizvodne procese od blizu, bo
morda treba v določenih okoliščinah funkcije varnostnih naprav onemogočiti.
Poleg drugih ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje (zmanjšana sila / hitrost itd.), so potrebne krmilne
naprave, ki jih je treba držati aktivne ves čas, ko so varnostne naprave onemogočene.
Naprave za omogočanje so fizično aktivna krmilna stikala, s katerimi operater doseže soglasje s
funkcijami stroja.
Na splošno se kot naprave za omogočanje uporabljajo tipke ali nožna stikala.
Krmilne ročice (joystick) ali palične tipke lahko uporabite kot dodatni nadzor zagona naprave za
omogočanje.
Ker so se izkazale za koristne v industrijskih aplikacijah, priporočamo 3-mestne naprave za
omogočanje.
Zagon stroja se ne sme zagnati samo z
aktiviranjem naprave za omogočanje. Namesto
tega je gibanje dovoljeno le, dokler je aktivirana
naprava za omogočanje.

Princip delovanja 3-mestne naprave za omogočanje
pozicija
pogon
1
Ne deluje
2
V srednjem položaju (tlačna točka)
3
Za srednjim položajem

funkcija
Izklopljeno
Omogočeno
Zasilni izklop (izklopljeno)

Funkcije naprave za omogočanje se ne sme sprostiti med prehodom iz položaja 3 v položaj 2.
Če so naprave za omogočanje v položaju 3 opremljene z ločenimi kontakti, jih je treba vključiti v vezje
za zasilni izklop.
Zaščito pred manipulacijo je treba upoštevati pri uporabi naprav za omogočanje.
→ zahteve za naprave za omogočanje : standard tipa B – IEC 60204-1
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Senzorji za spremljanje parametrov stroja
Ocena tveganja lahko kaže, da je treba med delovanjem spremljati in zaznati nekatere parametre
stroja.
Varno spremljanje položaja
Varnostni senzorji ali stikala za položaj se lahko
uporabljajo za preprečevanje prekoračitve stroja ali
zapuščanja določenega položaja.
Za to nalogo so še posebej primerna elektro občutljiva
varnostna induktivna stikala.
Nadzirajo določen del robotske osi ali premikajočega
se dela stroja, brez posebnega parnega elementa, brez
obrabe in z visoko stopnjo zaščite.

Spremljanje vrtenja, hitrosti, prekoračitve
Elektronske kodirne naprave (Encoderji) ali merilni
sistemi za poti se uporabljajo za zaznavanje in oceno
vrtenja, hitrosti in prekoračitve.
Signali iz encoderja se lahko uporabljajo v
avtomatizirano vodenih vozilih za prilagoditev
velikosti zaščitnega polja varnostnih laserskih
skenerjev hitrosti, s katero se vozila premikajo.
Moduli za vrednotenje varnega mirovanja ali vrtenja
spremljajo gibanje pogonov s senzorji ali vrtljivimi
encoderji, da ustvarijo varen nadzorni signal v
mirovanju ali ob odstopanju od prednastavljenih
parametrov.
Če so zahteve, povezane z varnostjo, strožje, se
uporabijo bodisi varnostni encoderji bodisi druge
specialne kodirne naprave. Druga možnost je
spremljanje napetosti, ki jo povzroči preostali
magnetizem na motorju.

Na tlak občutljivi tepihi, robniki, palice, odbijači in plošče
V nekaterih aplikacijah so lahko koristne varnostne naprave, občutljive na pritisk. Načelo delovanja v
večini primerov temelji na elastični deformaciji votlega telesa, ki zagotavlja notranjo generiranje
signala (elektromehansko ali optično), ki sproži varnostno funkcijo.
Običajni elektromehanski sistemi so na voljo v različnih izvedbah.
Pravilna mehanska postavitev in integracija sta v vseh primerih nujna za učinkovito varnostno funkcijo.
Zaznavanje otrok s telesno maso manj kot 20 kg ni obravnavano v standardih varnostnih naprav
občutljivih na tlak.
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Kratko stični model
4-žična različica
Različica z uporom

Tu aktiviranje zaščitne naprave sproži kratek stik.
V primeru 4-žilne različice je kratko vezje (nekaj ohmov). Pri
različici z uporom se zazna sprememba od nastavljenega upora
(nekaj kOhmov). Ti modeli zahtevajo bolj kompleksno oceno.

Pozitivno stikalo za odpiranje

Ta zasnova je bolj univerzalna
in ponuja več prednosti. Tako
kot pri varnostnem stikalu se
odpre kontaktor stikala ob
aktiviranju varnostne naprave.
Kratek stik je mogoče izključiti s
pravilnim
kabliranjem
ali
zaščito.

→ zahteve za varnostne naprave občutljive na tlak : standard tipa B – ISO 13856 (skupina standardov)

Nožna stikala
Nožna stikala se uporabljajo za nadzor delovnih procesov. Na nekaterih strojih (npr. stiskalnice,
luknjači, upogibni stroji,..) je uporaba nožnih stikal za varnostne funkcije dovoljena le v ločenih načinih
delovanja in le v povezavi z drugimi tehničnimi zaščitnimi ukrepi (npr. počasna hitrost).
Vendar morajo biti v teh primerih izpolnjene posebne zahteve glede načrtovanja:
• zaščitni pokrov za zaščito pred nenamernim aktiviranjem
• 3-mestna zasnova, podobna načelu stikala za omogočanje (glejte "Načelo delovanja 3-mestne
naprave za omogočanje").
• ročno ponastavite sprožitev pogona zunaj tlačne točke
• po zaustavitvi nevarne funkcije stroja je ponovni zagon preko nožnega stikala dovoljen le po
sprostitvi in ponovnem vklopu nožnega stikala.
• vrednotenje vsaj enega normalno odprtega kontakta in enega normalno zaprtega kontakta
• če je več operaterjev, vsak aktivira ločeno stikalo
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Dopolnilni varnostni ukrepi
Po potrebi je treba predvideti nadaljnje varnostne ukrepe, ki niso sami po sebi varno načrtovanje ali
tehnični previdnostni ukrepi.
Ti lahko vključujejo:
• naprave za zaustavitev v sili
• ukrepi za sprostitev in reševanje oseb, ki so bile ujete
• ukrepi za izolacijo in razprševanje energije
• preventivni ukrepi za enostavno in varno rokovanje s stroji in težkimi deli
• ukrepi za varen dostop do strojev
Če so ti dopolnilni ukrepi odvisni od pravilnega delovanja ustreznih krmilnih komponent, se
„varnostne funkcije“ in zahteve glede funkcionalne varnosti izpolnjujejo.

Nujna operacija
Izklop v sili (ustavitev v izrednih razmerah)
V primeru izrednih razmer ne bodo samo prenehale vse nevarne funkcije stroja, ampak se
razbremeni energija iz vseh virov energije, ki predstavljajo nevarnost. Ta postopek je znan kot zasilni
izklop ali izklop v sili.
Razen izjem, opisanih v ustreznem standardu (ISO 13850), mora biti vsak stroj opremljen z vsaj eno
napravo za zaustavitev v sili.
Osnovne zahteve :
• naprave za zaustavitev v sili morajo biti lahko dostopne.
• izklop v sili zaustavi nevarno stanje čim hitreje, ne da bi pri tem nastala dodatna tveganja.
• ukaz za zaustavitev v sili ima prednost pred vsemi drugimi funkcijami in ukazi v vseh načinih
delovanja.
• ponastavitev naprave za zaustavitev v sili ne sme sprožiti ponovnega zagona.
• uporablja se načelo neposrednega aktiviranja s funkcijo mehanskega zaklepanja.
• izklop v sili mora ustrezati kategoriji 0 ali 1.
Izklop v sili (izklop v izrednih razmerah)
Treba je predvideti možnost izklopa v sili, če obstaja nevarnost ali škoda, ki jo povzroči električna
energija.
Dohodna električna energija se izklopi z elektromehanskimi stikalnimi napravami.
• Vklopa dohodne energije ne bo mogoče, dokler niso ponastavljeni vsi ukazi za izklop v sili.
• Izklop v sili je dovoljen samo s stopnjo 0.
Ponastavitev
Če se aktivira naprava za izklop v sili, morajo naprave, ki sproži to dejanje, ostati v izključenem stanju,
dokler se naprava ne ponastavi.
Aktivirane naprave za zaustavitev v sili se morajo lokalno ponastaviti ročno.
Ponastavitev mora samo pripraviti stroj za zagon.
Zasilna zaustavitev in izklop v sili sta dopolnilna varnostna ukrepa in nista sredstvo za zmanjšanje
tveganj, povezanih z nevarnostmi na strojih.
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Zahteve in oblike izvajanja
Kontakti na napravah za zaustavitev v sili imajo pozitivno odpiranje običajno zaprtih kontaktov.
Aktuator (pogon) je rdeč, ozadje pa rumeno. Uporabljajo se lahko naslednje vrste krmilne naprave:
• Stikala, aktivirana s tipkami na gobjih glavah
• Stikala, aktivirana z žicami, vrvmi ali tirnicami
• Nožna stikala brez pokrovov (za zasilno zaustavitev)
• Napajalne naprave
Če se žične vrvi uporabljajo kot pogoni za naprave za zaustavitev v sili, so zasnovane in pritrjene tako,
da jih je mogoče enostavno aktivirati in sprožiti. Naprave za ponastavitev morajo biti razporejene
tako, da je celotna dolžina vrvi vidna z mesta naprave za ponastavitev.

Pozicioniranje in dimenzioniranje varnostnih naprav
Pomemben vidik pri izbiri optimalne varnostne naprave je prostor, ki je na voljo.
Zagotoviti je treba, da se nevarno stanje lahko odpravi pravočasno, preden se doseže nevarno mesto.
Potrebna najmanjša razdalja je med drugim odvisna od velikosti in vrste varnostne naprave.

Izbira vrste zaščite

začetek

Določite odzivne čase / čase zaustavitve

Izračun minimalne razdalje

ne
Ali je minimalna
razdalja zadovoljiva?
da
Določite velikost, višino in položaj zaščitnega polja

ne

da

konec

Ali je bila najdena
ustrezna rešitev?
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Najmanjša razdalja za ESPE, odvisna od pristopa
Upoštevanje najmanjše razdalje velja za ESPE z dvodimenzionalnim zaščitnim poljem (npr. svetlobne
zavese, fotoelektrična stikala (AOPD), laserski skenerji (AOPDDR) ali dvodimenzionalni sistemi kamer).
Na splošno se razlikuje med tremi različnimi vrstami pristopa.

Pravokotni pristop / pravokotni
vstop na ravnino zaščitnega
polja

Vzporedni pristop ali vstop
vzporeden z ravnino zaščitnega
polja

Kotni pristop k ravnini
zaščitnega polja

Po izbiri zaustavitve, ki sproži ESPE, se izračuna potrebna minimalna razdalja med zaščitnim poljem
ESPE in najbližjo nevarno točko.
Upoštevajo se naslednji parametri:
• čas zaustavitve stroja
• odzivni čas varnostnega nadzornega sistema
• odzivni čas zaščitne naprave (ESPE)
• dodatki glede na sposobnost ločljivosti ESPE, zaščitnega polja in / ali vrste pristopa
Če je najmanjša razdalja do nevarnega območja prevelika in nesprejemljiva z ergonomskega vidika,
mora biti celoten čas zaustavitve stroja zmanjšan ali izbran ESPE z boljšo ločljivostjo. Preprečena
mora biti možnost, da bi kdo stal zadaj.
→ izračun minimalne razdalje za ESPE : standard tipa B – ISO 13855
Splošna enačba za izračun

S=(KxT)+C

➢ S je najmanjša razdalja v milimetrih, merjena od
najbližje nevarne točke do detekcijske točke ali do
detekcijske črte ali zaznavne ravnine ESPE.
➢ K je parameter v milimetrih na sekundo, izpeljan iz
podatkov za hitrost približevanja telesa ali delov
telesa.
➢ T je čas zaustavitve / izklopa celotnega sistema v
sekundah.
➢ C je dodatna razdalja v milimetrih, ki predstavlja vdor
v nevarno območje pred sprožitvijo varnostne
naprave. Če prek zaščitnega polja ESPE ni mogoče
doseči, se C določi glede na sposobnost zaznavanja
(ločljivost) ESPE in se imenuje CRT (doseg skozi). Če je
možno doseči preko zaščitnega polja ESPE, se C določi
z višino zaščitnega polja in se imenuje CRO (doseg
preko).
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Tabela vsebuje formule za izračun minimalne razdalje S kot funkcije pristopa do zaščitnega polja.
Pravokotni pristop : β = 900 ( +/- 50 )
Korak 1 : izračun minimalne razdalje S
d ≤ 40 mm
S = 2000 x T+ 8 x (d - 14)
če je S > 500 mm
potem:
S = 1600 x T+ 8 x (d - 14)
v tem primeri S ne more
biti manjši od 500 mm

40 < d ≤ 70 mm

S = 1600 x T + 850

d > 70 mm

S = 1600 x T + 850

Najmanjša razdalja S ne
sme biti <100 mm.
C = 8 × (d - 14) je tu
dodatna razdalja v
milimetrih, ki predstavlja
vdor v nevarno območje
pred sprožitvijo zaščitne
naprave.
Višina spodnjega žarka
≤ 300 mm
Višina zgornjega žarka
≥ 900 mm
Število
žarkov

Priporočena
višina (mm)

4

300, 600,
900, 1200
300, 700,
1100
400, 900

3
2

(400 mm je mogoče
uporabiti le, če ni
nevarnosti plazenja pod.)

2. korak: Izračun potrebne višine za zgornji rob zaščitnega polja
( → str.77)

Vzporedni pristop : β = 00 ( +/- 50 )
Korak 1 : izračun minimalne razdalje S
S = 1600 x T + ( 1200 – 0,4 x H )
H ≤ 1000 mm
kjer je
C = (1200 – 0,4 x H = ≥ 850 mm
2. korak: Izračun potrebne višine za zgornji rob zaščitnega polja
𝐻
H ≤ 1000 mm
𝑑=
+ 50𝑚𝑚
d ≤ 117 mm
15
Kotni pristop : 50 < β < 850
β > 30°
β < 30°

S:
H:
d:
β:
T:

glej pravokotni pristop
glej vzporedni pristop

𝐻
+ 50𝑚𝑚
15
se nanaša na najnižji
žarek.
S velja za žarek, ki je
najbolj oddaljen od
nevarnega območja in je
višine ≤ 1000 mm.
𝑑≤

Najmanjša razdalja
Višina zaščitnega polja (detekcijska ravnina)
Ločljivost ESPE (sposobnost zaznavanja)
Kot med ravnino zaznavanja in smerjo približevanja
Zaustavitev / čas zaustavitve celotnega sistema
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Posebni primeri
Stiskalnice
Za razliko od splošnih standardov lahko standardi tipa C, specifični za stroj, vsebujejo posebne
zahteve.
Zlasti za stiskalnice velja naslednje:
Izračun dodatka za stiskalnice
Ločljivost d (mm) ESPE
d ≤ 14
14 < d ≤ 20
20 < d ≤ 30
30 < d ≤ 40
> 40

Dodatna razdalja C (mm)
0
80
130
240
850

Zagon v načinu ESPE / PSDI
dovoljeno

ni dovoljeno

→ standard za stiskalnice : standard tipa C – EN ISO 16092

ESPE za zaznavanje prisotnosti
Ta vrsta zaščite je priporočljiva za velike
sisteme, ki so dostopni od tal. V tem
posebnem primeru je treba preprečiti
zagon stroja ("preprečevanje zagona"), ko
je v njem upravljavec. To je sekundarna
varnostna naprava, ki zazna prisotnost
oseb na nevarnem območju in hkrati
prepreči, da bi stroj prešel v nevarno
stanje.
Poleg sistema ESPE za odkrivanje
prisotnosti mora obstajati primarni
varnostni ukrep za varnostno funkcijo
"začetek zaustavitve", na primer v obliki
drugega ESPE ali zaklenjenega premičnega
varovala.
V tem primeru se izračuna glavna razdalja
za glavno zaščitno napravo (npr. navpična
svetlobna zavesa, ki ima nalogo zaustaviti
stroj).

Varnostni laserski optični bralnik na obdelovalnem
centru kot varnostna funkcija poz. 1, s sprožitvijo
funkcije za zaustavitev in varnostno poz. 2, ki
preprečuje nepričakovan zagon
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ESPE aplikacije na vozilih
Kadar nevarnost izvira iz vozila, se
običajno določi najmanjša razdalja in ne
hitrost približevanja oseb vozni hitrosti
vozila.
Ko se vozilo (in s tem varnostna naprava)
in oseba približata drug drugemu, se v
normalnih okoliščinah domneva, da bo
oseba prepoznala nevarnost in se ustavila
ali oddaljila.
Zato je treba minimalno razdaljo nastaviti
samo na dolžino, ki zadostuje za varno
zaustavitev vozila.
Varnostni dodatki bodo morda potrebni
glede na uporabo in uporabljeno
tehnologijo.
Stacionarna aplikacija z ESPE, ki se premika z orodjem
Način delovanja nekaterih strojev zahteva, da so upravljavci zelo blizu nevarnega območja. Na
stiskalnicah za upogib pločevine je treba majhne koščke plošče držati zelo blizu upogibnega roba.
Premični sistemi, ki tvorijo zaščitno polje okoli odprtin orodja, so se izkazali kot praktične varnostne
naprave.
Hitrost ročnega pristopa se tu ne upošteva, zato splošne formule ni mogoče uporabiti.
Zahteve, ki jih mora izpolnjevati ločljivost, so zelo visoke in preprečujejo se odsevi na kovinskih
površinah. Zaradi tega se uporabljajo osredotočeni laserski sistemi z ovrednotenjem s kamero.
Ta vrsta zaščite je opredeljena v standardih tipa C skupaj z drugimi ukrepi (npr. 3-stopenjsko nožno
stikalo, samodejno merjenje časa zaustavljanja, zahteva za nošenje rokavic itd.).
→ standard za stiskalnice za upogibanje pločevine : standard tipa C – EN 12622
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Primeri za izračun minimalne razdalje
1. rešitev: Pravokotni pristop - zaščita pred nevarnimi točkami z zaznavanjem prisotnosti
Izračun, kot je prikazano na sliki, prinese minimalno razdaljo S = 320 mm. Z uporabo varnostne
svetlobne zavese z najboljšo možno ločljivostjo je to že optimalna minimalna razdalja.
Da bi zagotovili, da je oseba odkrita kjer koli na območju nevarnosti, se uporabljata dva AOPD: navpični
AOPD, nameščen na izračunani najmanjši razdalji (pravokotni pristop), in vodoravni AOPD za odpravo
nevarnosti, da stoji za navpičnim AOPD.
x = d (ločljivost vodoravnega AOPD za
zaznavanje prisotnosti)
𝐻
𝑥 = 𝑑 ≤ 15 + 50 (ali glej standard tipa C) za
zaznavanje prisotnosti
Nevarno področje
Skupni čas zaustavitve / izklopa sistema = 0,16 s
S = 2000 x 0,16 + 8 x (14 - 14)
S = 320 mm
a = višina nevarnega območja
d = sposobnost zaznavanja (ločljivost AOPD)
H = namestitvena višina
S = minimalna razdalja

x = razdalja od konca zaščitnega polja do stroja
b = višina zgornjega žarka,

Dodatna razdalja, določena z ločljivostjo C RT
ESPE lahko glede na svojo sposobnost zaznavanja (ločljivost) sproži (zazna osebo), ko so deli telesa že
prešli zaščitno polje.
To je treba upoštevati z dodajanjem razdalje, določene v resoluciji C RT.

Slika prikazuje primer neodkritega faktorja globine penetracije na varnostnih svetlobnih zavesah z
različnimi zmožnostmi zaznavanja.
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2. rešitev: Vzporedni pristop - zaščita pred nevarnimi območji
Uporablja se vodoravni AOPD. Spodnja slika prikazuje izračun minimalne razdalje S in pozicioniranje
AOPD.
Če se namestitvena višina AOPD poveča na 500 mm, se najmanjša razdalja zmanjša. Za to višino se
uporabi AOPD z ločljivostjo, manjšo ali enako 80 mm.
Dostop do nevarnega območja pod AOPD ne sme biti omogočen. Ta vrsta varovanja se pogosto izvaja
tudi z uporabo AOPDDR (laserskih skenerjev). Vendar pa je treba te naprave dodati zaradi tehnoloških
razlogov.
𝐻

𝑥 = 𝑑 ≤ 15 + 50 (ali glej standard tipa C)

Nevarno področje
Skupni čas zaustavitve / izklopa sistema =
0,16 s
S = 1600 x 0,16 + (1200 – 0,4 x 500)
S = 1256 mm
C = (1200 – 0,4 x 500) ≥ 850 mm
C = dodatna razdalja v milimetrih, ki predstavlja vstop v nevarno območje pred sprožitvijo zaščitne
naprave
d = sposobnost zaznavanja (ločljivost AOPD)
H = namestitvena višina
S = minimalna razdalja
x = razdalja od konca zaščitnega polja do stroja
3. rešitev: Zaščita dostopa
Zaščita dostopa s tremi žarki (na višinah 300 mm, 700 mm in 1100 mm) omogoča pravokoten pristop.
Ta rešitev omogoča tudi upravljavcu, da stoji med nevarnim območjem in AOPD, ne da bi ga zaznal.
Zaradi tega se za zmanjšanje tega tveganja uporabijo dodatni varnostni ukrepi.
Krmilna naprava (npr. gumb za ponastavitev) mora biti nameščena tako, da je mogoče nadzorovati
celotno nevarno območje. Do gumba ni mogoče priti z območja nevarnosti.

Nevarno področje
Skupni čas zaustavitve / izklopa sistema = 0,16 s
S = 1600 x 0,16 + 850
S = 1106 mm
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Primerjava rezultatov
Spodnja tabela prikazuje rezultate teh rešitev. Operativne zahteve lahko določijo, katera od rešitev bo
izbrana:
Rešitev
Prednosti
za skupni čas zaustavitve /
izklopa sistema = 0,16 s
1 zaščita pred nevarnimi • Večja produktivnost, saj je
točkami
operater bližje delovnemu
S = 320 mm
procesu
• Možen je samodejni zagon ali
način PSDI
• Potrebno je zelo malo
prostora
2 zaščita pred nevarnimi • Možen je samodejni zagon
območji
• Omogoča zaščito dostopa ne
S = 1256 mm
glede na višino nevarnega
območja
3 Zaščita dostopa
• Stroškovno učinkovita rešitev
S = 1106 mm
• Omogoča zaščito dostopa ne
glede na višino nevarnega
območja
• Zaščita z več strani je možna
z uporabo ogledal

Slabosti

• Višja cena varnostne naprave
zaradi dobre ločljivosti in
zaznavanja prisotnosti

• Nižja produktivnost
• Operater je veliko dlje (dolge
poti)
• Potrebno je več prostora
• Operater je veliko dlje (dolge
poti)
• Najnižja produktivnost
(stalna potreba za
ponastavitev ESPE)
• Upoštevati je treba tveganje,
da lahko nekdo stoji za
varnostno napravo.
Ne priporočamo, če na isti
lokaciji dela več kot ena oseba.

Potrebna velikost / višina zaščitnega polja ESPE

Praviloma je treba pri sestavljanju
varnostnih naprav izključiti naslednje
napake:
• do nevarne točke je možno priti le
skozi zaščitno polje
• do nevarnih točk ne bo mogoče priti
z dosegom nad / pod / okoli.
• če je mogoče stati za varnostnimi
napravami, so potrebni dodatni
ukrepi (npr. ponovni zagon blokade,
sekundarne zaščitne naprave).
Primer pravilne namestitve
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Primeri nevarnih napak pri montaži

Stati za varnostno
napravo

Doseg pod varnostno
napravo

Doseg skozi varnostno
napravo

Doseg nad
varnostno napravo

Ko je izračunana najmanjša razdalja med zaščitnim poljem in najbližjo nevarno točko, je treba v
nadaljnjem koraku določiti potrebno višino zaščitnega polja. S tem zagotovite, da nevarne točke ni
mogoče doseči, pred nevarno funkcijo stroja.
Varnostne naprave, preko katerih je mogoče doseči nevarne cone
Glede na višino in položaj zaščitnega polja sistema ESPE, oblike stroja in drugih dejavnikov je mogoče
doseči nevarne točke stroja preko zaščitnega polja sistema ESPE, preden se nevarne funkcije stroja
prenehajo in predvidena zaščita ni zagotovljena.
Slika prikazuje primer primerjave ESPE, ki ga ni mogoče preseči, in ESPE, ki ga je mogoče preseči.

ESPE ni mogoče preseči

ESPE je mogoče preseči

Če dostopa do nevarnega območja z dosegom preko zaščitnega polja ni mogoče preprečiti, je treba
določiti višino zaščitnega polja in minimalno razdaljo ESPE. To dosežemo s primerjanjem izračunanih
vrednosti, ki temeljijo na možnem odkrivanju okončin ali telesnih delov, z vrednostmi, ki so posledica
morebitnega dosega čez zaščitno polje. Uporabi se višja vrednost te primerjave. To primerjavo je treba
izvesti v skladu z ISO 13855, oddelek 6.5.
Upoštevanje možnosti preseganja
Če obstaja možnost preseganja navpičnega zaščitnega polja ESPE, se višina b zgornjega roba zaščitnega
polja poveča ali prilagodi dodatek C. Za obe metodi se uporablja ustrezna tabela iz standarda ISO
13855.
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V nekaterih aplikacijah, pri katerih se ESPE uporablja z d > 40 mm (sistemi z več svetlobnimi snopi), se
lahko najmanjša razdalja poveča ali pa se uporabi ESPE z d ≤ 40 (svetlobne zavese). Ta situacija velja za
uporabo standarda ISO 13855.
Nekateri standardi tipa C se pri izračunu najmanjših razdalj razlikujejo od standarda ISO 13855.
Povečajte višino zgornjega roba
Ko se višina zgornjega roba zaščitnega polja b poveča, se poleg višine nevarnega območja a uporabi
tudi dodatek določen z ločljivostjo CRT, za izračun potrebne višine zgornjega roba zaščitnega polja,
kadar najmanjša razdalja ostane nespremenjena. Kadar z zgornjim robom zaščitnega polja,
izračunanim na tej višini, ni mogoče priti čez in v nevarno območje dodatek C RO ni potreben.
Povečajte minimalno razdaljo (predpisana višina zgornjega roba)
Če je zgornji rob zaščitnega polja b predpisan s
predhodno obstoječim proizvodom, je treba
najmanjšo razdaljo povečati.
To dosežemo z določitvijo višine nevarnega
območja a in višine zgornjega roba zaščitnega
polja b.
Rezultat križišča v tabeli predstavlja vpadno
razdaljo CRO.
Če je CRO ≥ CRT, vrednost CRO nadomesti vrednost
CRT v izračunu najmanjše razdalje.
Če je CRO < CRT, se vrednost CRT še naprej
uporablja za izračun minimalne razdalje.
Pravilo :

C ≥ CRO (doseg preko) in C ≥ CRT ( doseg skozi)
V nadaljevanju so predstavljene tabele iz standarda ISO 13855.
Kako določiti potrebno višino za zgornji rob zaščitnega polja:
1. Določite višino nevarne točke a in v levem stolpcu poiščite enakovredno ali naslednjo najvišjo
vrednost.
2. Izračunajte dodatek CRT, določen z ločljivostjo, z znanimi formulami za pravokotni pristop:
V vrstici, definirani z a, poiščite zadnji stolpec, v katerem je najkrajša dodatna vodoravna razdalja C
manjša ali enaka izračunanem dodatku CRT, določenem z ločljivostjo.
3. Preberite nastalo višino b za zgornji rob zaščitnega polja iz spodnje vrstice stolpca, določene s
korakom 2.
•
•

ESPE, ločljivost d ≤ 40 mm: CRT = 8 × (d - 14)
ESPE, ločljivost d > 40 mm: CRT = 850 mm
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Višina a
nevarnega
območja
(mm)
2600
2500
2400
2200
2000
1800
1600
1400 (1)
1200
1000
800
600
400
200
0

Dodatna vodoravna razdalja C do nevarnega območja (mm)
0
400
550
800
950
1100
1150
1200
1200
1200
1150
1050
900
600
0

0
400
550
750
950
1100
1150
1200
1200
1150
1050
950
700
0
0

0
350
550
750
850
950
1100
1100
1100
1050
950
750
0
0
0

900

1000

1100

0
0
0
0
0
0
300
300
300
300
300
250
500
450
450
400
400
300
700
650
650
600
550
400
850
800
750
700
550
400
950
850
800
750
550
0
1000
900
850
750
450
0
1000
900 850 (2)
650
0
0
1000
850
800
0
0
0
950
750
700
0
0
0
800
500
450
0
0
0
550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Višina b zgornjega roba zaščitnega polja (mm)
1200 1300 1400(3) 1600 1800 2000

0
150
250
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2200

2400

2600

Primer :
• Ločljivost ESPE: > 40 mm
• Višina a nevarnega območja: 1400 mm (1)
• Dodatek, odvisen od ločljivosti C: 850 mm (2)
Višina b zgornjega roba zaščitnega polja ESPE ne sme biti manjša od 1400 mm (3) ; če je, se vodoravna
razdalja do nevarnega območja poveča.

Če zahtevane višine zgornjega roba zaščitnega polja ni mogoče doseči, se dodatek C RO določi na
naslednji način:
1. Določite potrebno višino b zgornjega roba zaščitnega polja (načrtovano ali obstoječe ESPE) in v
spodnji vrstici poiščite enakovredno ali naslednjo najnižjo vrednost.
2. Določite višino nevarne točke a in v levem stolpcu poiščite vrednost. V primeru vmesnih vrednosti
izberite naslednjo vrstico (višjo ali nižjo), ki v 3. koraku ustvari večjo razdaljo.
3. Na presečišču med dvema vrednostma preberite potrebno vodoravno razdaljo C.
Primer:
• ESPE s tremi žarki (300/700/1100 mm)
• Višina b zgornjega roba zaščitnega polja: 1100 mm (1)
• Višina a nevarnega območja: 1400 mm (2)
• Dodatna razdalja določena z možnim dosegom preko CRO: 1100 mm (3)
(namesto 850 mm, navedenih v prejšnjem primeru)
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Višina a
nevarnega
območja
(mm)
2600
2500
2400
2200
2000
1800
1600
1400(2)
1200
1000
800
600
400
200
0

Dodatna vodoravna razdalja C do nevarnega območja (mm)
0
400
550
800
950
1100
1150
1200
1200
1200
1150
1050
900
600
0

0
400
550
750
950
1100
1150
1200
1200
1150
1050
950
700
0
0

0
350
550
750
850
950
1100
1100(3)
1100
1050
950
750
0
0
0

900

1000

1100(1)

0
0
0
0
0
0
300
300
300
300
300
250
500
450
450
400
400
300
700
650
650
600
550
400
850
800
750
700
550
400
950
850
800
750
550
0
1000
900
850
750
450
0
1000
900
850
650
0
0
1000
850
800
0
0
0
950
750
700
0
0
0
800
500
450
0
0
0
550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Višina b zgornjega roba zaščitnega polja (mm)
1200 1300 1400 1600 1800 2000

0
150
250
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2200

2400

2600

Varnostna razdalja za varovala
Če imajo varovala odprtine, morajo biti na zadostni razdalji od nevarnega območja. Ta zahteva velja
tudi za odprtine med varnostno napravo in strojnim okvirjem, vbodi itd.
Varnostna razdalja kot funkcija odprtin na varovalih (ščitnikih) po ISO 13857
Del telesa

Odprtina e
(mm)

Varnostna razdalja
reža
kvadrat

krog

e≤4

≥2

≥2

≥2

4<e≤6

≥ 10

≥5

≥5

6<e≤8

≥ 20

≥ 15

≥5

8 < e ≤ 10

≥ 80

≥ 25

≥ 20

10 < e ≤ 12
12 < e ≤ 20
20 < e ≤ 30

≥ 100
≥ 120
≥ 850

≥ 80
≥ 120
≥ 120

≥ 80
≥ 120
≥ 120

30 < e ≤ 40

≥ 850

≥ 200

≥ 120

40 < e ≤ 120

≥ 850

≥ 850

≥ 850

Prst

Prst do
zapestja

Roka do
ramena
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Varnostna razdalja za zaklepna varovala
•
•

•
•

S je najmanjša razdalja v milimetrih,
merjena od najbližje nevarne točke do
najbližje točke odpiranja vrat.
K je parameter v milimetrih na sekundo,
ki izhaja iz podatkov o hitrostih
približevanja telesa ali delov telesa,
običajno 1600 mm / s.
T je čas zaustavitve / izklopa celotnega
sistema v sekundah.
C je varnostna razdalja iz ustrezne tabeli
v ISO 13857: (varnostna razdalja kot
funkcija odprtin v varovalih). To je
potrebno, če je možno vstaviti prste ali
roke skozi odprtino in proti nevarnemu
območju, preden se ustvari signal za
zaustavitev.

Splošna enačba za izračun

S=(KxT)+C

Pri zaklepnih premičnih varovalih, ki sprožijo
zaustavitev, je treba upoštevati tudi varnostno
razdaljo, analogno postopku ESPE.
Namesto tega se za preprečitev dostopa lahko
uporabijo ključavnice z zaklepnimi mehanizmi,
dokler nevarnost ne bo več prisotna.
→ standard za izračun minimalne razdalje zaklepnih varoval : standard tipa B – ISO 13855
Zahteve po višini za varovala
Podobno kot pri ESPE, je isti postopek
uporabljen tudi za varovala. Glede na
potencialno nevarnost je treba uporabiti
različne tabele za izračun.
Da bi preprečili plazenje pod varovalom, je
običajno dovolj, če se varovalo začne na 200
mm nad referenčnim nivojem.
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Zahtevana višina varoval v primeru majhne potencialne nevarnosti po ISO 13857
Višina a
nevarnega
območja
(mm)
2500
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Vodoravna razdalja C do nevarnega območja (mm)
0
100
600
1100
1100
1300
1300
1400
1400
1300
1200
1200
1100
1100

0
100
600
900
1000
1000
1000
1000
1000
900
500
300
200
200

1000

1200

0
100
500
700
900
900
900
900
900
600
0
0
0
0

0
0
0
0
100
100
100
100
500
400
350
250
600
500
350
0
900
600
0
0
900
500
0
0
800
100
0
0
500
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Višina b varovala (mm)
1400 1600 1800 2000 2200

0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2400

2500

Zahtevana višina varoval v primeru visoke potencialne nevarnosti po ISO 13857
Višina a
nevarnega
območja
(mm)
2700
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000(1)
800
600
400
200
0

Vodoravna razdalja C do nevarnega območja (mm)
0
900
1100
1300
1400
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1400
1400
1200
1100

0
800
1000
1200
1300
1400
1400
1400
1400
1400
1300
1300
1200
900
500

0
700
900
1000
1100
1100
1100
1100
1100
1000
900
800
400
0
0

1000

1200

1400

0
0
0
0
600
600
500
400
800
700
600
400
900
800
600
400
900
800
600
400
900
800
600
0
900
800
500
0
900
800
0
0
900
700
0
0
800
0(2)
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Višina b varovala (mm)
1600 1800(3) 2000 2200

0
300
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2400

2500

2700

1. Določite višino nevarne točke a in v levem stolpcu poiščite vrednost, na primer 1000 mm.
2. V tej vrstici poiščite prvi stolpec, v katerem je vodoravna razdalja C manjša od izračunane
varnostne razdalje, npr. prvo polje z vrednostjo "0".
3. Preberite nastalo višino b za zaščito v spodnji vrstici, na primer 1800 mm.
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Primer velike potencialne nevarnosti
Varovalo se začne 200 mm nad referenčnim nivojem in konča pri 1800 mm.
Če naj bo višina ščitnika 1600 mm, je treba varnostno razdaljo povečati na najmanj 800 mm.
→ Varnostne razdalje in zahtevana višina zaščitnega polja: ISO 13857
Najmanjša razdalja varnostnih naprav za določanje položaja
•
•

•
•

S je najmanjša razdalja v milimetrih,
izmerjena od naprave za upravljanje
do najbližje nevarne točke.
K je parameter v milimetrih na
sekundo, ki izhaja iz podatkov za
hitrosti telesa ali delov telesa,
običajno 1600 mm / s.
T je čas zaustavitve / izklopa
celotnega sistema od trenutka, ko se
krmilnik sprosti v sekundah.
C je dodatek: 250 mm. V določenih
pogojih morda ne bo potreben.

Minimalna razdalja za dvoročno krmilje

S=(KxT)+C

Če je na prenosno stojalo nameščen dvoročni
krmilnik, mora biti vzdrževanje potrebne
minimalne razdalje zagotovljeno z distančnim
drogom ali omejenimi dolžinami kablov (da
uporabniku prepreči, da upravljalni element
prenese na mesto, kjer ne zagotavlja
zahtevane varnosti).
→ Izračun minimalne razdalje za dvoročno krmilje : standard tipa B – ISO 13855
Uporaba ponastavitve in ponovnega zagona
Če je varnostna naprava izdala ukaz za zaustavitev, se stanje zaustavitve vzdržuje, dokler se ne vklopi
naprava za ročno ponastavitev in stroj se lahko pozneje ponovno zažene. Izjema od tega pravila je
uporaba varnostnih naprav, ki zagotavljajo nenehno zaznavanje oseb na nevarnem območju (npr.
zaznavanje prisotnosti).
Ročno ponastavitev mora imeti ločena naprava z ročnim upravljanjem.
Naprava mora biti zasnovana tako, da prenese predvidljivo obremenitev, načrtovani učinek pa je
mogoče doseči le z namernim sprožitvijo (paneli na dotik niso primerni).
Po ISO 13849-1 (točka 5.2.2) se ponastavitev generira samo tako, da izpustite ukazno napravo iz
njenega aktiviranega (vklopljenega) položaja.
Ponastavitev je dovoljena le, če delujejo vse varnostne funkcije in varnostne naprave.
Ukazna naprava za ponastavitev je nameščena zunaj nevarnega območja. S tega položaja je mogoče
popolnoma nadzorovati nevarno območje. S tem je mogoče preveriti, da na območju nevarnosti ni
nikogar.
Signal iz naprave za ponastavitev je del varnostne funkcije.
Ponastavitev ne sme sprožiti premikov ali nevarnih razmer. Namesto tega sistem za nadzor stroja
sprejme ločen ukaz za zagon šele po ponastavitvi.
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Položaj gumba za ponastavitev omogoča popoln
pogled na območje nevarnosti.

V tej ureditvi ni mogoče ostati na nevarnem
območju, ne da bi ga odkrili. Zato ločena
ponastavitev zaščitne naprave ni potrebna.

Vključevanje varnostnih naprav v krmilni sistem
Poleg mehanskih vidikov mora biti v krmilni sistem vgrajena tudi varnostna naprava.
Krmilni sistemi so funkcionalni sklopi, ki so del informacijskega sistema stroja in izvajajo logične
funkcije. Koordinirajo pretoke materiala in energije na območje delovanja orodja in obdelovanca v
okviru naloge.
Krmilni sistemi se razlikujejo glede na uporabljeno tehnologijo, tj. nosilce informacij, tekočine,
električne in elektronske krmilne sisteme.
Splošni izraz krmilni sistem opisuje celotno verigo krmilnega sistema. Krmilni sistem obsega vhodni
element, logično enoto, regulacijski element moči kot tudi aktuator / delovni element.
Varnostni deli krmilnega sistema so zasnovani za izvajanje varnostnih funkcij. Zaradi tega so posebne
zahteve glede zanesljivosti in odpornosti napak. Temeljijo na načelih preprečevanja in obvladovanja
napak.
Varnostni vhodni elementi so opisani v prejšnjih poglavjih z varnostnimi senzorji (varnostne / zaščitne
naprave). Zaradi tega so spodaj opisani samo logična enota in pogoni.
Za oceno varnostnih vidikov pogonov se sklicujemo na elemente krmiljenja moči. Napake in okvare v
aktuatorju / delovnih elementih so običajno izključene. (motor brez napajanja preide v varno stanje.)
Sistemi za krmiljenje tekočin se pogosto izvajajo kot elektro pnevmatični ali elektro hidravlični krmilni
sistemi.
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Tipične komponente

Vidiki v zvezi z varnostno tehnologijo
Moteči dejavniki
Pojasnila

• več potni ventili
• odzračevalni ventili
• ročni zaporni ventili
• filtri z lovilcem vode
• cevi

• Spremembe ravni
energije
• Čistost in vsebnost
vode v stisnjenem zraku

• akumulatorji
• omejevalniki tlaka
• več potni ventili
• filtri
• merilniki nivoja
• merilniki
temperature
• cevi
• navojni fitingi
Elektromehanika • krmilna stikala:
• položajna stikala
• izbirna stikala
• tipke
• stikalni ojačevalniki:
• kontaktorji
• releji
• odklopniki

• Čistost
• Viskoznost
• Temperatura tekočine
pod tlakom

Elektronika

Kot je navedeno pod
"Elektromehanika"
Poleg tega:
• Nihanja temperature
• Elektromagnetne
motnje, povezane s
kabli ali polji

Hidravlika

Elektrika

Tekočina / zrak

Krmilni sistem
Princip delovanja
krmilnega sistema
Pnevmatika

Krmilje z
mikroprocesorji

• posamezne
komponente, npr.
• tranzistorji
• upori
• kondenzatorji
• tuljave
• visoko integrirane
komponente, npr.
integrirana vezja (IC)
• mikroprocesorji
• programska oprema

• Zaščitni razred naprav
• Izbira,
dimenzioniranje in
namestitev komponent
in naprav
• Načrtovanje in
izvedba kablov

• Napaka pri namestitvi
strojne opreme
• Sistematične napake,
vključno z napakami v
običajnem načinu
• Napake pri
programiranju
• Odpravljanje napak
• Napake pri delovanju
• Manipulacija
• Virusi

Večinoma so
zasnovani kot
elektropnevmatski
krmilni sistemi.
Servisna enota je
potrebna za
kondicioniranje
stisnjenega zraka.
Večinoma so
zasnovani kot
elektrohidravlični
krmilni sistemi.
Potrebni ukrepi, za
omejitev tlaka in
temperature v
sistemu in za
filtriranje medija.
Zaradi svoje zasnove
in nedvoumnih
nastavitev stikal so
deli neobčutljivi na
vlago, temperaturna
nihanja in
elektromagnetne
motnje, če so
pravilno izbrani.
Izključitev napak ni
mogoča.
Zanesljivo delovanje
je mogoče doseči le s
pomočjo konceptov
krmilnega sistema,
ne z izbiro
komponent.
Ukrepi za
preprečevanje
napak:
• Strukturirana
zasnova
• Analiza programa
• Simulacija
Ukrepi za nadzor
napak:
• Odvečna strojna
oprema in
programska oprema
• RAM / ROM test
• CPU test
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Logične enote
V logični enoti so različni vhodni signali varnostnih funkcij povezani skupaj, da tvorijo izhodne signale.
V ta namen se lahko uporabljajo elektromehanske, elektronske ali programirljive elektronske
komponente.
Opozorilo: Glede na zahtevano zanesljivost signalov iz varnostnih naprav teh ne smejo obdelovati le
standardni sistemi za upravljanje. Po potrebi se zagotovijo dodatne presečne poti.
Logična enota, sestavljena iz kontaktorjev

Z uporabo posameznih pomožnih kontaktorjev s pozitivno vodenimi stiki je možno načrtovati krmilne
sisteme poljubne stopnje zahtevnosti. Lastnost prenašanja signalov in spremljanje s pozitivno
vodenimi stiki sta značilnosti tega načela varnosti. Ožičenje zagotavlja logične operacije.
Funkcija: Če sta kontaktorja K1 in K2 izklopljena, je ob pritisku na S1 kontaktor K3 vklopljen in ostane
pod napetostjo. Če v aktivnem zaščitnem polju ni zaznanega nobenega predmeta, izhoda OSSD1 in
OSSD2 izvajata napetost. Kontaktorji K1 in K2 napajajo normalno odprta stika na K3 in zapah.
K3 se izprazni s sproščanjem S1. Šele nato se izhodna vezja zaprejo. Ko zaznamo predmet v aktivnem
zaščitnem polju, se kontaktorji K1 in K2 izklopijo z izhodi OSSD1 in OSSD2.
Logična enota kot varnostni rele (varnostni vmesnik)
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Varnostni releji združujejo eno ali več varnostnih funkcij v enem ohišju. Na splošno imajo funkcije
samodejno spremljanje. Odklopne poti lahko nastavite glede na stik ali uporabo polprevodnikov. Te
lahko imajo tudi kontaktne signale.
Izvedba kompleksnejših varnostnih aplikacij je poenostavljena. Certificirani varnostni rele zmanjšuje
tudi napor pri preverjanju varnostnih funkcij. V varnostnih relejih lahko polprevodniški elementi
namesto relejev opravljajo nalogo elektromehanskih preklopnih elementov.
Z uporabo ukrepov za odkrivanje napak, kot so vzorčenje dinamičnih signalov ali ukrepi za nadzor
napak, kot je večkanalna obdelava signala, lahko čisto elektronski nadzorni sistemi dosežejo potrebno
stopnjo zanesljivosti.
Logična enota s programskimi komponentami
Podobno kot tehnologija za avtomatizacijo se je varnostna tehnologija razvila iz trdih žičnih pomožnih
kontaktorjev prek varnostnih relejev (nekateri z nastavljivo varnostno logiko, za katere je mogoče
nastaviti parametre), do kompleksnih varnostnih PLC-jev.
Koncept „preizkušenih komponent“ in „preverjenih načel varnosti“ je treba prenesti v električne in
programirljive elektronske sisteme.
Logične operacije za varnostno funkcijo so vgrajene v programski opremi. Programsko opremo je treba
razlikovati od vdelane programske opreme - ki jo je razvil in certificiral proizvajalec krmilne naprave in dejanske varnostne aplikacije, ki jo razvije proizvajalec stroja z jeziki, ki jih podpira programska
oprema.
Parametrizacija
Ali je izbira lastnosti iz določenega področja funkcionalnosti s pomočjo izbirnega stikala / parametrov
programske opreme dosegljiva ob zagonu.
Značilnosti: nizka logična globina, IN / ALI logika
Konfiguracija
Prilagodljive operacije za definirane funkcijske bloke v potrjeni logiki s programskim vmesnikom, na
primer parametrizacijo časov in konfiguracijo vhodov / izhodov krmilnega sistema.
Značilnosti: vsaka globina logike, binarna logika
Programiranje
Logika se definira po potrebi s pomočjo funkcionalnosti, ki jo določa vnaprej določen programski jezik,
večinoma z uporabo potrjenih funkcijskih blokov.
Značilnosti: kakršna koli logična globina, besedna raven
Kriterij izbora
Merila za izbiro modela krmilnega sistema so sprva število varnostnih funkcij, ki jih je treba izvajati, ter
obseg logičnih operacij na vhodnih signalih.
Funkcionalnost logičnih operacij - npr. preprost IN, sekvenčna vezja z dinamičnim proženjem ali
posebne funkcije, kot je muting (funkcija ugasnitve)- tudi vplivajo na izbiro.

Število senzorjev

Varnostni rele
Parameterizirni krmilnik
Nastavljiv krmilnik
Programiran krmilnik

Število varnostnih funkcij
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Elementi za nadzor moči
Varnostna funkcija, ki jo sprožijo varnostne naprave in logična enota, ustavi nevarne funkcije stroja. V
ta namen se krmilni elementi izključijo.
→ Načelo izklopa / izklopa napajanja: standard tipa B – ISO 13849-2
Kontaktorji
Elektromehanski kontaktorji so najpogosteje uporabljeni tipi krmiljenja moči. Eden ali več kontaktorjev
lahko oblikuje podsistem varnostnih funkcij s kombiniranjem posebnih izbirnih meril, ožičenja in
tehničnih ukrepov.
Z zaščito kontaktov pred prekomernim tokom in kratkim stikom, preveliko velikostjo (običajno s
faktorjem 2) in drugimi ukrepi se kontaktor šteje za preverjeno komponento. Za izvedbo diagnostike
na kontaktorjih zaradi varnostnih funkcij so potrebne nedvoumne povratne informacije o izhodnem
stanju (EDM). To zahtevo je mogoče izpolniti z uporabo kontaktorja s pozitivno vodenimi kontakti.
Stiki so pozitivno vodeni, kadar so stiki v naboru kontaktov mehansko povezani tako, da običajno
odprtih stikov in običajno zaprtih stikov nikdar ne morete zapreti hkrati v katerem koli trenutku v
predvidenem času delovanja.
Izraz „pozitivno vodeni kontakti“ se nanaša predvsem na pomožne kontaktorje in pomožne stike.
Določena razdalja med kontakti vsaj 0,5 mm pri običajno zaprtem kontaktu mora biti zagotovljena tudi
v primeru okvare (varjeni N / O kontakt).
Ker pri kontaktorjih z nizko preklopno močjo (< 4 kW) v bistvu ni razlike med glavnimi kontaktnimi
elementi in pomožnimi kontaktnimi elementi, je mogoče uporabiti tudi izraz "pozitivno vodeni
kontakti" za označevanje teh majhnih kontaktorjev.
Pri večjih kontaktorjih se uporabljajo zrcalni kontakti: Čeprav je kateri koli glavni kontakt kontaktorja
zaprt, noben stik z ogledalom (pomožni normalno zaprt kontakt) ni dovoljen. Značilna uporaba zrcalnih
stikov je zelo zanesljivo spremljanje izhodnega stanja kontaktorja v krmilnih krogih na strojih.

Sistem kontaktorja s pozitivno vodenimi kontakti.
Običajno odprt kontakt je varjen.
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Elementi dušenja
Indukcije, kot so tuljave na ventilih ali kontaktorjih, morajo biti opremljene z dušilcem za omejitev
prehodnih napetostnih konic ob izklopu. Na ta način je stikalni element zaščiten pred preobremenitvijo
(zlasti pred prenapetostjo na posebej občutljivih polprevodnikih).
Praviloma takšna vezja vplivajo na zamudo sproščanja in s tem na zahtevano najmanjšo razdaljo
varnostne naprave. Preprosta dioda za dušenje lahko povzroči čas sproščanja (preklopa v OFF) do 14krat dlje.
Dušilec
(preko
induktivnosti)

Zaščita pred
prenapetostjo
Zakasnitev
sprostitve
(zamuda pri
izklopu)

Dioda

Kombinacija diod

Varisator*

RC element

Zelo visoka

Visoka

Omejeno

Visoka

Zelo dolgo
(pomembno za
varnost)

Kratek
(vendar mora biti
upoštevan)

Zelo kratko
(ni pomembno za
varnost)

Zelo kratko
(ni pomembno za
varnost)

* Varistor, imenovan tudi VDR upor (Voltage Dependent Resistor), je upor z veliko nelinearno
odvisnostjo upornosti od pritisnjene napetosti. Značilno za varistor je, da pri prekoračitvi neke
karakteristične napetosti, t.j. nazivne napetosti varistorja UN, začne upornost elementa naglo upadati
oziroma tok prične naglo naraščati.

Pogonska tehnologija
Ko upoštevamo varnostne funkcije, pogoni predstavljajo osrednjo podfunkcijo, saj na primer
predstavljajo nevarnost nenamernega premika.
Varnostna funkcija se razteza od senzorja do pogona - sprožila (Actuator).

Actuator lahko vključuje več komponent (kontaktor, krmilnik pogona, povratne informacije), odvisno
od tehnične zasnove in varnostne funkcije. Zavorne sisteme in sisteme držanja je treba upoštevati tudi
na osi, ki so izpostavljene težnosti. Dejanski motor ni del obravnave.
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Servo ojačevalniki in frekvenčni pretvorniki
V pogonski tehnologiji so trifazni motorji s frekvenčnimi pretvorniki v veliki meri nadomestili
enosmerne pogone. Pretvornik ustvarja izhodno napetost spremenljive frekvence in amplitude iz
fiksnega trifaznega omrežja.
Regulirani usmerniki lahko odvisno od zasnove dovajajo energijo, ki jo vmesni krog absorbira med
zaviranjem nazaj v električno omrežje.
Usmernik pretvori električno energijo iz omrežja in jo napaja v enosmerni tokokrog. Za izvedbo
zahtevane krmilne funkcije pretvornik tvori primerno vrtljivo polje za motor s pomočjo impulznoširinske modulacije in polprevodniških stikal. Običajne stikalne frekvence so med 4 kHz in 12 kHz.

Za omejevanje prehodnih prenapetosti, ki nastanejo zaradi preklapljanja obremenitev v tokokrogih DC
in AC, je treba uporabljati komponente za preprečevanje motenj, zlasti če se v isti krmilni omarici
uporabljajo občutljivi elektronski sklopi.
Kontrolni seznam
• Omrežni filter, nameščen na frekvenčni pretvornik?
• Sinusoidni filter vgrajen v izhodni tokokrog na pretvorniku?
• Priključni kabli čim krajši in pritrjeni?
• Komponente in pritrditve povezane z ozemljitvenim vodnikom?
• Komutacijski dušilec zaporedno vezan za omejevanje končnega toka?
Varnostne funkcije na servo ojačevalcih in frekvenčnih pretvornikih
Za izvajanje varnostne funkcije so v podsistemu aktuatorja možne različne poti izklopa:

123456-

omrežni kontaktor - slab zaradi dolgega časa ponovne napetosti, velike obrabe zaradi toka na
stikalu
omogočanje regulatorja - ni povezano z varnostjo
zaviranje impulza »varni ponovni zagon interlock«
nastavljena vrednost - ni povezana z varnostjo
kontaktor motorja - ni dovoljen na vseh pretvornikih
zadrževalna zavora - običajno ni funkcionalna zavora
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Varnostno funkcijo je mogoče s krmilnikom pogona izvajati na različne načine:
•
•
•

Z odklopom napajanja, npr. z glavnim kontaktorjem 1 ali z kontaktorjem motora 5.
Z zunanjimi vezji za spremljanje, npr. z nadzorom encoderja (kodirnika)
Z varnostnimi funkcijami elementov, integriranimi neposredno v krmilnik pogona

Prekinitev napajanja z električno energijo
Pri uporabi pretvornikov je treba pri oceni tveganja upoštevati energijo, shranjeno v kondenzatorjih
vmesnega vezja, in energijo, ustvarjeno z regenerativnim zaviranjem.
Med upoštevanjem preostalega gibanja je treba predvideti, da sistem za nadzor gibanja ne sproži
zavore.
Po izklopu pogon še naprej deluje z več ali manj enako hitrostjo, odvisno od trenja (kategorija
zaustavitve 0).
Uporaba zavore s spreminjanjem nastavljene vrednosti in / ali regulatorja omogoča naknadno
zaustavitev (izklop) kontaktorja ali zapore impulzov (kategorija zaustavitve 1). To lahko zmanjša
zavorno pot.

Zaznavanje hitrosti z zunanjimi nadzornimi enotami
Za spremljanje pogona zunanje nadzorne enote potrebujejo signale, ki zagotavljajo informacije o
najnovejših parametrih gibanja. V tem primeru so viri signala senzorji in kodirniki.
Ti morajo biti bodisi zasnovani kot varni senzorji bodisi z redundanco, odvisno od PL ali SIL.
Nadzor nad mirovanjem pa je mogoče izvesti tudi z odčitavanjem napetosti, ki jo povzroči motor, ki
ugaša. Ta tehnika deluje tudi s pogoni s krmiljenjem hitrosti.
Elementi varnostnih funkcij so vgrajeni v krmilnik pogona
Varnostne funkcije izvajajo varnostni deli krmilnih sistemov (SRP / CS). Vključujejo podfunkcije
merjenja (senzor), obdelave (logična enota) in preklopa ali menjave (aktuator). V tem okviru se
varnostne funkcije, integrirane v krmilnik pogona, štejejo za varnostne funkcije elementov.
Na splošno jih delimo v dve skupini:
• Funkcije varnega zaustavljanja in zaviranja: te funkcije se uporabljajo za varno zaustavitev
gibanja
• Funkcije varnega gibanja: te funkcije se uporabljajo za varen nadzor pogona med delovanjem
(npr. varno zmanjšana hitrost).
Na splošno so potrebne funkcije nadzora pogona odvisne od aplikacije. Sekundarni pogoji vključujejo
parametre, kot so potrebna zavorna pot, prisotnost kinetične energije itd.
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Reakcija izklopa se razlikuje glede na izbrano varnostno funkcijo elementa. Na primer pri zahtevi za
zaustavitev, varni izklop navora (STO) povzroči nenadzorovano zmanjševanje gibanja navzdol. Med
varnim zaustavljanjem (SS1 ali SS2) se sproži nadzorovano zaostajanje.
Kot primeren ukrep bo morda treba izvesti tudi kombinacijo funkcij elementov.
Možni vmesniki za izvajanje varnostnih podfunkcij, vgrajenih neposredno v pogon, so:
• Ločeni 24-V signali
• Nadzorna komunikacija (kanal 1) / 24 V diskretno (kanal 2)
• Varni komunikacijski sistemi (sistem-vodila / omrežni vmesnik)
Nadzorna komunikacija se nanaša na standardni krmilni sistem, ki pošilja nastavljeno vrednost za
hitrost vrtenja ali položaj na pogonu preko vodila ali omrežja, ki ni varne zasnove.
Večina varnostnih funkcij elementov za pogone s spremenljivo hitrostjo, ki so danes na voljo, je
določena v harmoniziranem standardu IEC 61800-5-2 "Sistemi električnega pogona z nastavljivo
hitrostjo", del 5-2 "Varnostne zahteve.".
Pogonski krmilniki, ki ustrezajo temu standardu, se lahko uporabljajo kot varnostni deli krmilnega
sistema v skladu z ISO 13849-1 ali IEC 62061.
Varnostne funkcije za servo pogone v skladu s standardom IEC 61800-5-2
Varni izklop navora (STO)
• Ustreza stop kategoriji 0 v
skladu z IEC 60204-1
• Nenadzorovana
zaustavitev s takojšnjo
prekinitvijo napajanja
pogonov
• Varno ponovno
zaklepanje: prepreči
nepričakovan zagon
motorja
Varna zaustavitev 1 (SS1)
• Ustreza stop kategoriji 1 v
skladu z IEC 60204-1
• Nadzorovano
zaustavljanje ob
vzdrževanju napajanja
pogonov
• Po zaustavitvi ali pod
omejitvijo hitrosti:
aktiviranje funkcije STO
• Neobvezno: nadzor zavore
Varno zaustavljanje 2 /
varna zaustavitev delovanja
(SS2, SOS)
• Ustreza stop kategoriji 2 v
skladu z IEC 60204-1
• Nadzorovano
zaustavljanje ob
vzdrževanju napajanja
pogonov
• Po mirovanju: varen
nadzor položaja pogonske
gredi v določenem območju

Varna največja hitrost (SMS)
( ni definiran v standardu)
• Varno spremljanje največje
hitrosti, neodvisno od načina
delovanja

Sistem za varno zaviranje in
zadrževanje (SBS)
( ni definiran v standardu)
• Sistem za varno zaviranje in
držanje krmili in nadzoruje
dve neodvisni zavori.

Varno zaklepanje vrat (SDL)
( ni definiran v standardu)
• Zaklepanje vrat se odklene
samo, če so vsi pogoni v
zaščitenem območju v
varnem stanju.
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Varno omejena hitrost (SLS)
• Če je dan signal za
omogočanje, se v
posebnem načinu delovanja
spremlja varno zmanjšana
hitrost.
• Če je prekoračena hitrost,
se sproži funkcija varnega
zaustavljanja.
Varna smer (SDI)
• Poleg varnega gibanja
spremljamo tudi varno smer
(v smeri urinega kazalca / v
nasprotni smeri urinega
kazalca).
Varno nadzorovan položaj
(SMP)
( ni definiran v standardu)
• Poleg varnega gibanja se
spremlja tudi območje
varnega absolutnega
položaja.
• Če so omejitve kršene, se
pogon zaustavi prek ene od
funkcij zaustavitve (bodite
pozorni na prekoračitev).

Varno omejeno povečanje
(SLI)
• Če je dan signal za
omogočanje, se v posebnem
načinu delovanja spremlja
varno omejen prirastek.
• Nato se pogon ustavi in
ostane v tem položaju.
Varno nadzorovan pojem
(SMD)
( ni definiran v standardu)
• Varno spremljanje pojemka
pri ustavljanju z vnaprej
določenimi pogoji

Varno omejen položaj (SLP)
• Spremljanje varnih
programskih stikal

Sistemi za nadzor tekočin
Ventili
Vsi ventili vsebujejo premikajoče se preklopne elemente (drsni bat, sedež itd.), ki so zaradi svoje
funkcije izpostavljeni obrabi.
Najpogostejši vzroki varnostnih okvar ventilov so:
• Okvara funkcionalnih elementov ventila (funkcija ponastavitve, preklopna funkcija, tesnilna
funkcija)
• Kontaminacija tekočine
Kontaminacija pomeni nenamerno uporabo in na splošno vodi do motenj v delovanju. Splošno pravilo
za vse ventile je, da kontaminacija privede do prezgodnje obrabe, s čimer zanemarimo bistvene
predpogoje, ki se uporabljajo za načrtovanje in dimenzioniranje na podlagi določene verjetnosti
okvare.
Mehanske vzmeti za funkcijo ponastavitve, uporabljene v monostabilnih ventilih, so na splošno
zasnovane za visoko vzdržljivost in jih je mogoče šteti za dokazane v skladu z ISO 13849-2.
Vendar pa izključitev okvare v primeru loma vzmeti ni mogoča.
Pomemben dejavnik med ventili je zasnova gibljivega stikalnega (preklopnega) elementa znotraj
ventila.
Način odpovedi vsakega ventila v bistvu določa njegova zasnova. Poppetni ventili lahko puščajo, toda
v batnih ventilih se lahko drsnik bata zagozdi.
S poppetnim ventilom funkcijo preklopa izvaja premični preklopni element (ventilska plošča), ki
spremeni položaj glede na sedež znotraj ohišja. Ta zasnova omogoča sproščanje velikih presekov s
kratkimi gibi.
Tveganje puščanja je mogoče izključiti z ustrezno zasnovo.
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Pri batnih ventilih telo ventila zapre ali odpre pot pretoka s premikanjem skozi izvrtino ali obodni utor.
Spremembe v prerezu drsnika bata glede na spremembe v prerezu znotraj ohišja vplivajo na volumen
pretoka in so znane kot kontrolni robovi.
Zaradi reže med batom in izvrtino ohišja, ki je potrebna za ventile s trdo zatesnitvijo, lahko pride do
puščanja v primeru tlačne razlike.
Varnostna načela oblikovanja
Za varnostno uporabo ventilov bo morda potrebna povratna informacija o položaju ventila.
Tu se uporabljajo različne tehnike:
• Reed stikala, ki jih aktivira magnet, pritrjen v telo gibljivega ventila
• Induktivna bližinska stikala, ki jih aktivira premični preklopni element ventila
• Analogno zaznavanje položaja gibljivega stikalnega elementa ventila
• Merjenje tlaka navzdol od ventila
V primeru ventilov, ki se sprožijo z elektromagnetno energijo, kot je kontaktor, je potreben dušilec.
V smislu varnosti, kot je opredeljeno v ISO 13849, so ventili opredeljeni kot elementi za nadzor moči.
Odpoved pogonov / delovnih elementov je treba upoštevati tudi glede na možne posledice.
Koncept filtra
Velika večina okvar sistemov za krmiljenje tekočin je posledica motenj, povezanih s kontaminacijo
tekočine. Dva glavna vzroka sta:
• kontaminacija, ki nastane pri montaži = kontaminacija (npr. sekanci, pesek, vlakna iz krpe,
osnovna kontaminacija)
• kontaminacija, ki se pojavi med obratovanjem = obratovalna kontaminacija (npr. onesnaženje
iz okolice, abrazija sestavnih delov)
Te kontaminacije je treba s pomočjo filtrov zmanjšati na sprejemljivo stopnjo.
Koncept filtra se nanaša na primeren izbor principa filtra za potrebno nalogo in razporeditev filtra na
ustreznem mestu. Koncept filtra mora biti zasnovan tako, da lahko v filtru zadrži kontaminacijo, ki je
dodana celotnemu sistemu tako, da se ves čas delovanja ohranja potrebna čistost.
→ Varnostna načela: standard tipa B – ISO 13849-2
→ Varnostne zahteve za hidravlične / pnevmatske sisteme: ISO 4413, ISO 4414
→ Postopek staranja na hidravličnih ventilih: tehnično poročilo BIA 6/2004
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Varnostna pnevmatika
Elektropnevmatski krmilni sistemi za izvajanje varnostnih funkcij uporabljajo logično enoto. Logična
enota zagotavlja električne signale, ki delujejo na pogon / actuator prek kombinacije številnih ventilov;
ti ventili delujejo kot elementi za nadzor moči. Tipične varnostne funkcije se lahko kot varnostne
funkcije dodelijo načinom delovanja stroja. Poleg elektropnevmatskih krmilnih sistemov obstajajo čisto
pnevmatski krmilni sistemi.
Prednost teh rešitev je, da determinirana narava pnevmatike relativno enostavno vzpostavlja
varnostne funkcije elementov, ki so izključno pnevmatske.
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Primeri proizvodov: Varnostna tehnologija za zagotavljanje varnosti stroja
Senzorji

Logika

Elementi za nadzor moči

Varnostne
svetlobne
zavese
Sistemi
varnostnih
kamer
Varnostne
naprave na več
svetlobnih
pramenov
Varnostne
naprave na en
svetlobni
pramen
Varnostni
laserski
skenerji
Zaklepne naprave
Z ločenim
aktuatorjem
Z aktuatorjem
za zaklepanje
naprav
Za preklop
odmikača,
vrtljive ročice
Magnetno
kodirano

Električni
pogoni z
varnostnimi
podfunkcijami
elementov

Varnostni releji

Varnostni
pnevmatski
ventili

Kontaktorji

Varnostni regulatorji in nadzor
gibanja

Frekvenčni
pretvorniki

Zavore

RFID kodirano
Pnevmatski
ventili

induktivno
Izklop v sili
Povratni
sistem
motorja,
kodirnik
Fotoelektrična
stikala,
magnetni in
induktivni
senzorji

Kaskada varnostnih senzorjev

Hidravlični
ventili
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Korak 3 d : Oblikovanje in preverjanje varnostne funkcije
Med preverjanjem se izvajajo analize in / ali pregledi, ki dokazujejo, da vsi vidiki varnostne funkcije
ustrezajo ciljem in zahtevam specifikacije.
Preverjanje v bistvu vključuje dve stopnji:
• Preverjanje mehanske izvedbe
• Preverjanje funkcionalne varnosti

Preverjanje mehanske zasnove varnostne naprave
Pri mehanskih varnostnih napravah se preveri realizacija, da se ugotovi, ali naprave izpolnjujejo
zahteve glede ločevanja ali oddaljevanja od nevarnih točk in / ali zahteve glede zadrževanja izvrženih
delov ali sevanja.
Posebno pozornost je treba nameniti skladnosti z ergonomskimi zahtevami.
Učinek ločevanja in / ali učinek distance
• Zadostna varnostna razdalja in dimenzioniranje (doseg nad, doseg pod itd.)
• Primerna velikost mrežnega očesa ali razmik med rešetkami za pregrade
• Zadostna togost in primerna montaža
• Izbor primernih materialov
• Varna namestitev
• Odpornost proti staranju
• Zaščita izvedena tako, da plezanje po njej ni mogoče
Omejevanje izvrženih delov in / ali sevanja
• Zadostna togost, odpornost na udarce, trdnost loma (zadrževanje)
• Zadostno zadrževanje za prevladujočo vrsto sevanja, zlasti v primeru toplotnih nevarnosti
(toplota, mraz)
• Primerna velikost mrežnega očesa ali razmik med rešetkami za pregrade
• Zadostna togost in primerna montaža
• Izbor primernih materialov
• Varna namestitev
• Odpornost proti staranju
Ergonomske zahteve
• Pregledno ali transparentno (tako da je mogoče opazovati delovanje stroja)
• Nastavitev, barva, estetika
• Upravljanje (teža, pogon itd.)
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Učinkovitost varnostne naprave je mogoče temeljito preveriti s kontrolnim seznamom:
Primer: Kontrolni seznam proizvajalca pri nameščanju varnostnih naprav (npr. ESPE)
DA
1 Ali so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečitev dostopa do nevarnega
območja ali nevarne točke in ali se lahko do nevarnega območja ali nevarnega
mesta dostopa samo preko zavarovanih območij (ESPE, zaščitna vrata z
zaporno napravo)?
2

Ali so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečevanje (mehanska zaščita) ali
spremljanje prisotnosti na nevarnem območju pri zaščiti nevarnega območja
ali nevarnega mesta in ali so ti zavarovani ali zaklenjeni, da se prepreči njihovo
odstranjevanje?

3

Ali varnostna naprava ustreza ravni zanesljivosti (PL ali SIL), ki je potrebna za
varnostno funkcijo?

4

Ali je bil izmerjen največji čas zaustavitve in / ali izklopa stroja in je bil vpisan
in dokumentiran (na stroju in / ali v dokumentaciji stroja)?

5

Ali je bila varnostna naprava nameščena tako, da je dosežena zahtevana
varnost ali najmanjša razdalja od najbližje nevarne točke?

6

Ali je učinkovito preprečevanje doseganja preko ali pod, plezanja čez ali pod in
doseg okoli varnostne naprave?

7

Ali so naprave ali stikala pravilno nameščene in zavarovane pred
manipulacijo?

8

Ali so izvedeni potrebni zaščitni ukrepi pred električnim udarom (zaščitni
razred)?

9

Ali je krmilno stikalo za ponastavitev varnostne naprave ali ponovno zagon
stroja prisotno in pravilno nameščeno?

NE

10 Ali so sestavni deli zaščitnih naprav integrirani v skladu z navodili proizvajalca?
11 Ali so dane varnostne funkcije učinkovite pri vsaki nastavitvi stikala za izbiro
načina delovanja?
12 Ali so varnostne naprave učinkovite v celotnem času nevarnega stanja?
13 Ali se bo nevarno stanje zaustavilo pri izklopu varnostnih naprav ali ob
spremembi načina delovanja ali pri prehodu na drugo varnostno napravo?
14 Ali so priložene opombe za varnostne naprave, in so uporabniku jasno vidne?

97

Preverjanje funkcionalne varnosti
V skladu s standardi za funkcionalno varnost dejanska raven varnosti mora ustrezati predvideni ravni
varnosti. Tu sta na voljo dve različni metodi:
•
•

Določitev stopnje učinkovitosti
(PL), dosežene v skladu z ISO
13849-1
Določitev dosežene stopnje
varnostne celovitosti (SIL) v
skladu z IEC 62061

Obe metodi lahko uporabimo za preverjanje, ali je mogoče doseči zahtevano raven varnosti. Vrednost
PFHd je določena kot ustrezna količinska mera.
V obeh naslednjih primerih so na voljo senzorski in logični podatki, vendar podatki o aktuatorju niso.
Raven zmogljivosti (PL): zmožnost varnostnih komponent za izvajanje varnostne funkcije pod
predvidljivimi pogoji, da se doseže pričakovano zmanjšanje tveganja
PFHd: Verjetnost nevarne okvare na uro
SILCL: meja zahtevka SIL (primernost). Nivo za določitev integritete varnostne funkcije.
ISO 13849-1
Senzor
PL

IEC 62061

Logika

Actuator

Senzor

Logika

Actuator

PL

?

PFHd
SILCL

PFHd
SILCL

?
?

Določitev stopnje učinkovitosti (PL), dosežene v skladu s standardom ISO 13849-1
ISO 13849-1 določa dve metodi za določanje stopnje učinkovitosti:
• Poenostavljena metoda:
tabelna določitev stopnje uspešnosti na podlagi stopnje uspešnosti vsakega podsistema
• Podrobna metoda:
izračun stopnje učinkovitosti na podlagi vrednosti PFHd podsistemov. (ta metoda je v
standardu opisana le posredno).
Bolj realne stopnje uspešnosti kot tiste, ki uporabljajo poenostavljeno metodo, je mogoče določiti z
uporabo podrobne metode.
Pri obeh metodah se upoštevajo tudi strukturni in sistematični vidiki, ki se nanašajo na doseganje
stopnje uspešnosti.
Podsistemi
Varnostna funkcija, ki se izvaja s pomočjo krmilnih ukrepov, na splošno obsega senzor, logično enoto
in aktuator. Takšna veriga lahko na eni strani vključuje diskretne elemente, kot so varnostne zaklepne
naprave ali ventili in kompleksni varnostni regulatorji. Praviloma je zato treba varnostno funkcijo
razdeliti na podsisteme.
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EN ISO 13849 – 1
senzor

logika

aktuator

detekcija

programska logika

izhodno stikalo

V praksi se najpogosteje uporabljajo že certificirani podsistemi za posamezne varnostne funkcije. Ti
podsistemi so lahko npr. svetlobne zavese, pa tudi varnostni krmilniki s PL ali PFHd, ki jih je določil
proizvajalec komponent.
Poenostavljen postopek
Ta postopek omogoča oceno skupnega PL z zadovoljivo natančnostjo, celo brez poznavanja
posameznih PFHd vrednosti. Če poznamo PL vseh podsistemov, potem ugotovimo skupni doseženi PL
za varnostno funkcijo z uporabo spodnje tabele.
PL (nizek)
(najnižji PL
podsistema)
a
b
c
d
e

n (nizek)
(število podsistemov s
tem PL)
>3
≤3
>2
≤2
>2
≤2
>3
≤3
>3
≤3

PL
(maksimalni doseženi PL)
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

/
a
a
b
b
c
c
d
d
e

Postopek
• Izračunajte PL podsistema ali podsistema z najnižjo PL v varnostni funkciji: PL (nizka)
• Določite število podsistemov s to PL (nizko): n (nizko)
Primer 1:
• Vsi podsistemi dosežejo PL "e", najnižji PL (nizek) je torej "e"
• Število podsistemov s to PL je 3 (t.j. ≤ 3). Zato je skupni doseženi PL je "e".
• Po tej metodi bi dodajanje drugega podsistema s PL "e" zmanjšalo celoten PL na "d".
Primer 2:
• En podsistem doseže PL "d", dva podsistema pa PL "c". Najnižji PL (nizek) je torej "c".
• Število podsistemov s to PL je 2 (t.j. ≤ 2). Zato je skupni doseženi PL "c".
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Podrobni postopek
Bistven, vendar ne edini kriterij za določitev PL, je verjetnost nevarne odpovedi na uro (PFHd)
varnostnih komponent. Dejansko stanje PFHd vrednosti obsega vsoto posameznih PFHd vrednosti.
Poleg tega lahko proizvajalec varnostne komponente določi dodatne strukturne omejitve, katere
moramo upoštevati med oceno tveganja.
Določanje nivoja varnosti za podsisteme po EN ISO 13849 – 1
Z varnostjo povezan podsistem je lahko oblikovan s številnimi komponentami, tudi od različnih
proizvajalcev. Primera takšnih komponent sta :
• Vhodna stran : dve varnostni stikali na fizičnem varovanju
• Izhodna stran : kontaktor in frekvenčni pretvornik za zaustavitev nevarnega gibanja.
Doseženi PL podsistema vključuje naslednje parametre :
• Struktura, kot tudi obnašanje varnostnih funkcij v stanju odpovedi (kategorije)
• Povprečni čas do nevarne odpovedi za posamezno komponento (MTTFd)
• Diagnostična pokritost (DC)
• Odpoved s skupnim vzrokom (CCF)
• Varnostni vidiki z varnostjo povezane programske opreme
• Sistematične odpovedi

Kategorije z varnostjo povezanih delov krmilnega sistema
Podsistemi so po navadi eno ali dvo-kanalne zasnove. Brez nadaljnjih ukrepov reagirajo eno-kanalni
sistemi na napake z nevarno odpovedjo. Napake lahko zaznamo z uporabo dodatnih komponent za
preverjanje ali dvo-kanalnih sistemov, katerih kanala se medsebojno preverjata.
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Struktura je klasificirana z uporabo kategorij:

B

1

2

3

4

Varnostni deli krmilja in/ali njihove varnostne naprave, kakor tudi njihovi sestavni deli, so
načrtovani, zgrajeni in sestavljeni skladno s standardi, tako da so odporni na pričakovane
vplive
Napaka lahko povzroči izgubo varnostne funkcije.
Zahteve kategorije B so izpolnjene. Uporabljene so preverjene komponente in varnostna
načela.
Napaka lahko povzroči izgubo varnostne funkcije, toda verjetnost napake je manjša kot
pri kategoriji B.
Zahteve kategorije B in 1 so izpolnjene. Krmilje stroja preverja varnostno funkcijo v
primernih intervalih (hitrost preverjanja je 100 krat višja od potrebne hitrosti).
Napaka sicer lahko povzroči izgubo varnostne funkcije, vendar je ta zaznana s
preverjanjem.
Zahteve kategorije B so izpolnjene in uporabljena so preverjena varnostna načela.
Varnostni deli so načrtovani tako, da :
• Ena sama napaka v vsakem od teh delov ne povzroči izgube varnostne funkcije
• Napaka je zaznana kadarkoli v okviru razumnih omejitev
Ko pride do ene napake, je varnostna funkcija vedno ohranjena. Nekatere, vendar ne vse
napake, so zaznane. Kopičenje nezaznanih napak lahko vodi do izgube varnostne
funkcije.
Zahteve kategorije B so izpolnjene in uporabljena so dokazana varnostna načela.
Varnostni deli so zasnovani tako, da:
• Ena napaka katerega koli od teh delov ne bo povzročila izgube varnostne funkcije
in
• Napaka se odkrije ob naslednji zahtevi varnostne funkcije ali pred njo
ali
• Če to ni mogoče, kopičenje napak ne bo povzročilo izgube varnostne funkcije.
Ko pride do napak je varnostna funkcija vedno ohranjena.
Napake se odkrijejo pravočasno, s tem se prepreči izguba varnostne funkcije.

Povprečni čas do nevarne odpovedi (MTTFd)
MTTF je statistična vrednost, ki določa pričakovan čas delovanja brez izpadov. Če upoštevamo samo
čase, ko pride do nevarnega delovanja oziroma nevarne napake, moramo upoštevati faktor MTTFd (ker
ni vsaka napaka varnostno-kritična napaka). Velja naslednja relacija: MTTFd > MTTF.
MTTF dobimo iz stopnje odpovedi, ki so :
• Vrednost B10 za elektromehanske in pnevmatske komponente – življenjska doba je odvisna od
pogostosti preklapljanja. Določi se število ciklov preklapljanja po katerih 10% komponent
odpove.
• Vrednost lambda λ za elektronske komponente – verjetnost odpovedi je podana glede na čas
delovanja.
Standard ISO 13849-1 deli MTTFd :
Nizek
Srednji
Visok

3 leta ≤ MTTFd <10 let
10 let ≤ MTTFd <30 let
30 let ≤ MTTFd <100 let
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Diagnostična pokritost (DC)
DC je razmerje med vsemi zaznanimi napakami, ki lahko povzročijo nevarno stanje, in vsemi možnimi
napakami ter možnostjo, da efektivno zaznamo in odpravimo napake, ki nastanejo v sistemu.
Iz tega lahko predpostavimo, da lahko pride do napak v izračunu za faktor MTTFd. Upoštevati pa je
treba prav tako, da tudi mehanizmi za detekcijo takih napak med obratovanjem - trajanjem stroja niso
enako efektivni in da obstaja možnost, da pride do določenih napak, ki jih ne zaznamo. Tema
»prepoznavanje napak« je danes v zvezi z varnostjo še posebej pomembna in govori predvsem o tem,
kako se izogniti napakam, da ne pride do njihove akumulacije, ki lahko posledično privede do odpovedi
varnostne funkcije. Pri določitvi faktorja PL moramo upoštevati povprečno vrednost DC. Pri tem
uporabljamo utežnostne faktorje MTTFd za vsako preskušeno komponento posebej.
Pri nepreskušenih komponentah upoštevamo, da je DC = 0. Tudi pri vseh komponentah, ki ne morejo
demonstrirati izločanja napak, upoštevamo DC = 0.
Standard ISO 13849-1 deli DC :
Nič
Nizka
Srednja
Visoka

DC < 60%
60% ≤ DC < 90%
90% ≤ DC < 99%
99% ≤ DC

Odpoved s skupnim vzrokom (CCF)
Common cause failure management (CCF) so napake različnih elementov nekega sistema, ki jih
povzroči isti dogodek, vendar napake niso vzrok druga drugi.
CCF upoštevamo, če imamo dvo-kanalne strukture. Take strukture imamo pri varnostni kategoriji 2 in
več. Takrat moramo upoštevati ustrezne varnostne ukrepe, ki so namenjeni zmanjšanju napak in
njihovih posledic, ki se običajno pojavljajo v takih sistemih.
Posledice takih napak običajno pripeljejo oba varnostna kanala do varnostno-kritičnih stanj. Do
varnostno-kritičnih stanj lahko pridemo iz različnih razlogov (npr. različni pogoji osvetlitve lahko
vplivajo na preklapljanje stikal (napake) obeh kanalov).
Priloga F k standardu ISO 13849-1 ponuja poenostavljeno metodo, ki temelji na točkovnem sistemu.
Vsak uporabljeni ukrep dobi oceno točk. Rezultat 65 ali več kaže, da obstajajo ustrezni ukrepi CCF.
Zahteva
ločitev
raznolikost
postavitev
uporaba,
izkušnje
analiza,
vrednotenje
kompetence
vpliv okolja

Ločevanje signalnih vezij, ločeno usmerjanje, izolacija, itd.
Različne tehnologije, komponente, načela delovanja,
Zaščita pred preobremenitvijo, prenapetostjo, nadtlakom,
itd. (odvisno od tehnologije)
Uporaba komponent in metod, ki so bile dokazane v mnogih letih
Uporaba analize napak, da se izognemo napakam, ki so pogoste
Usposabljanje načrtovalcev, da bodo razumeli in se lahko izognili
vzrokom in posledicam CCF
Filtriramo EMC valovanja in naredimo ustrezno zaščito proti motnjam
Preskušamo sistem na spremembe temperature, vibracije, tresljaje
itd.

Maksimalno
št. točk
15
20
15
5
5
5
25
10
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Postopek – proces
Standard ponuja različne vire pomoči za zagotovitev, da so predhodni vidiki pravilno izvedeni v strojni
in programski opremi, da so temeljito preizkušeni (načelo nasprotnega preverjanja s strani druge
osebe), ter da so informacije o različici in zgodovini sprememb zlahka na voljo v celoviti dokumentaciji.
Proces za pravilno izvajanje tem, pomembnih za varnost, je del pristojnosti vodstva in vključuje
ustrezno upravljanje kakovosti.
Določanje PL podsistema
Spodnja slika prikazuje razmerje med vrednostjo MTTFd (na kanal), DC in kategorijo.

MTTFd

nizek

srednji

visok

Diagnostična
pokritost (DC)

nič

nizka

srednja

visoka

PL«d« lahko, npr. udejanimo z uporabo dvo-kanalnega krmilnega sistema (kategorija 3). To lahko
dosežemo z uporabo komponent zelo dobre kvalitete (MTTFd = srednji), če sistem zazna skoraj vse
napake (DC = srednja). Ali pa to dosežemo z uporabo komponent zelo dobre kvalitete (MTTFd = visoka),
če sistem zazna veliko število napak (DC = nizka).
Ta metoda temelji na zapletenem matematičnem modelu, ki ga uporabnik ne opazi. Za pragmatično
uporabo so v tem modelu vnaprej določeni parametri kategorije, MTTFd in DC.
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Primer: Določitev podsistema "aktuator"
1. Opredelitev podsistema aktuator
Podsistem »aktuator« vključuje dva
kontaktorja s signalizacijo stanja. Zaradi
pozitivno vodenih stikov na kontaktorjih, je
možno zaznati napako na kontaktorjih.
Logična enota ni del podsistema »aktuator«,
vendar se uporablja za diagnostične namene.
2. Opredelitev kategorije
Varnost ene napake (z zaznavanjem napake)
rezultira v primernosti za kategorijo 3 ali 4.
Kategorija se dokončno določi po opredelitvi
vrednosti DC.
3. Določitev MTTFd na kanal
Ker so kontakti podvrženi obrabi, je
potrebno določiti MTTFd z uporabo
vrednosti B10d in ocenjeno frekvenco
preklapljanja (nop).
Vrednost frekvence preklapljanja vključuje
ure delovanja/dan (hop), delovne dneve/leto
(dop), kakor tudi frekvenco preklapljanja na
uro (c).
Sekundarni pogoji po proizvajalcu :
B10d = 2.600.000
c = 1/uro (domneva)
dop = 220 dni/leto
hop = 16 ur/dan
Pod temi sekundarnimi pogoji je MTTFd =
7.386 let na kanal, kar se interpretira kot
»visok«.
4. Določitev DC
Zaradi pozitivno vodenih kanalov, na osnovi
tabele ukrepov v EN ISO 13849-1 dobimo
»visoko« DC.
5.
Ocena ukrepov za preprečevanje
odpovedi s skupnim vzrokom
Ukrepi za preprečevanje odpovedi s skupnim
vzrokom, so izvedeni z več-kanalnimi sistemi.
Ocena teh ukrepov znaša 75 točk). S tem je
izpolnjen minimalni pogoj, ki zahteva oceno
> 65 točk.

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 =

𝐵10𝑑
𝐵10𝑑
=
0,1 × 𝑛𝑜𝑝 0,1 × 𝑑𝑜𝑝 × ℎ𝑜𝑝 × 𝑐

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 =

26000000
= 7386
0,1 ∗ 220 ∗ 16 ∗ 1

Nizek
Srednji
Visok

3 leta ≤ MTTFd <10 let
10 let ≤ MTTFd <30 let
30 let ≤ MTTFd <100 let

Nič
Nizka
Srednja
Visoka

DC < 60%
60% ≤ DC < 90%
90% ≤ DC < 99%
99% ≤ DC
Zahteva
ločitev
raznolikost
postavitev
analiza,
kompetence
vpliv okolja

točke
15
20
20
5
5
35
75
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Primer: Določitev podsistema "aktuator"
6. Ocena ukrepov procesa
Upoštevati je treba tudi sistematične vidike
za preprečevanje in nadzor napak. Na
primer:
•organizacija in kompetentnost,
•pravila zasnove (predloge specifikacij,
smernice kodiranje,..)
•koncepti in kriteriji testiranje,
•dokumentacija in konfiguracijski
menedžment
7. Rezultat
PL lahko določimo iz ponazoritve za
določitev podsistemov. V tem primeru je
dosežen PL«e«.
Rezultirajočo vrednost PFHd, ki za ta
podsistem znaša 2,47 x 10-8 , dobimo iz
podrobne tabele v standardu EN ISO 13849
– 1. Zaradi visoke DC, dvo-kanalna struktura
izpolnjuje zahteve kategorije 4.

Alternativa: Določitev dosežene stopnje varnostne celovitosti (SIL) v skladu z IEC 62061
Dosežena stopnja varnostne celovitosti (SIL) se določi na podlagi naslednjih meril:
• varnostna neoporečnost strojne opreme
• strukturne omejitve (SILCL)
• verjetnost nevarnih okvar strojne opreme (PFHd)
• zahteve za sistematično integriteto varnosti
• izogibanje napak
• obvladovanje sistematičnih napak
Tu se – podobno kot ISO 13849-1 – varnostna funkcija sprva razčleni na funkcijske bloke in nato
prenese na podsistem.
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Varnostna neoporečnost strojne opreme
Ob upoštevanju celotne varnostne funkcije varnostno celovitost strojne opreme določajo naslednji
dejavniki ...
Najnižji SILCL podsistema omejuje največji SIL, ki ga lahko doseže celoten sistem.
PFHd celotnega krmilnega sistema od vsote posameznih PFHd ne presega vrednosti iz poglavja
"Preverjanje funkcionalne varnosti".
Primer
V zgornjem primeru: Določitev podsistema "aktuator" vsi podsistemi dosegajo SILCL3. Vrednosti PFHd
ne presega 1 × 10-7. Uveljavljajo se ustrezni ukrepi za sistematično celovitost varnosti. Zato varnostna
funkcija dosega SIL3.
Sistematična varnostna celovitost
Kadar so različni podsistemi medsebojno povezani, da se ustvari krmilni sistem, je treba sprejeti
dodatne ukrepe za sistematično varnost integritete.
Ukrepi za preprečevanje sistematičnih napak v strojni opremi vključujejo:
• Postavitev skladna z načrtom funkcionalnosti
• Varnost
• Pravilna izbira, kombinacija, razporeditev, montaža in namestitev podsistemov, vključno s
kabli, ožičenjem in drugimi priključki
• Uporaba v skladu s proizvajalčevimi specifikacijami
• Skladnost z navodili za uporabo proizvajalca (na primer kataloški podatki, navodila za
namestitev in uporaba dokazanih praktičnih izkušenj)
• Upoštevanje zahtev glede električne opreme v skladu z IEC 60204-1
Poleg tega je treba upoštevati tudi upravljanje sistematičnih napak, na primer:
• Prekinitev napajanja za vzpostavo varnega stanja
• Ukrepi za obvladovanje učinkov napak in drugih učinkov, ki izhajajo iz postopka komunikacije
v skupni rabi podatkov, vključno z napakami v prenosu, ponovitvami, izgubo, vstavitvijo,
napačnim zaporedjem, poškodbami, zamudo itd.
Določitev stopnje varnosti za podsistem po IEC 62061
IEC 62061 podpira tudi določitev stopnje varnosti podsistemov, ustvarjenih s povezovanjem
posameznih komponent.

106

Stopnja varnostne integritete, dosežena za podsistem, je sestavljena iz naslednjih parametrov:
• odstopanje od strojne opreme (HFT)
• vrednost PFHd
• frakcija varne odpovedi (SFF)
• pogosti vzroki odpovedi (CCF)
• programska oprema, ki je pomembna za varnost
• sistematični izpadi
Odstopanje od strojne opreme (HFT)
IEC 62061 definira strukturo na podlagi tipov podsistema in strojne odpovedi napak (HFT).
HFT 0 pomeni, da lahko ena napaka v strojni opremi izgubi varnostno funkcijo (enokanalni sistemi).
HFT 1 pomeni, da kljub eni okvari v strojni opremi varnostna funkcija ohranja zaščito (dvo-kanalni
sistemi).

Verjetnost nevarnih okvar strojne opreme (PFHd)
Poleg strukturnih omejitev je treba za vsak podsistem upoštevati tudi "verjetnost nevarnih okvar
strojne opreme". Na podlagi matematičnega modela obstaja formula za določitev vrednosti PFHd za
vsako vrsto podsistema, pri čemer se v izračunu vključijo naslednji parametri:
• diagnostična pokritost
• čas delovanja
• diagnostični preskusni interval
• stopnja odpovedi komponent (λD)
• pogost vzrok okvare (pogost faktor vzroka β)
HFT = 1
Diagnostika z DC1 in DC2
𝑃𝐹𝐻𝑑 = (1 − 𝛽)2
𝜆𝐷1 ∗ 𝜆𝐷2 ∗ (𝐷𝐶1 + 𝐷𝐶2 ) ∗ 𝑇𝐷 𝜆𝐷1 ∗ 𝜆𝐷2 ∗ (2 − 𝐷𝐶1 − 𝐷𝐶2 ) ∗ 𝑇𝑃
+
+𝛽
2
2
𝜆𝐷1 + 𝜆𝐷2
∗
}
2
𝜆𝐷1 + 𝜆𝐷2
𝑃𝐹𝐻𝑑 ≈ 𝛽 ∗
2
∗{
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Frakcija varne odpovedi (DC / SFF)

Frakcija "varne okvare" (SFF) je sestavljena iz diagnostičnega pokrivanja DC (λDD / λDU) in frakcije "varne
napake" (λS).
𝑆𝐹𝐹 =

∑ 𝜆𝑆 + ∑ 𝜆𝐷𝐷
∑ 𝜆𝑆 + ∑ 𝜆𝐷

Pogost vzrok za neuspeh - odpornost
IEC 62061 zahteva tudi vrsto premislekov glede odpornosti na napake, ki jih povzročajo pogosti vzroki.
Pogost faktor vzroka (β) se izračuna na podlagi števila pozitivnih permutacij.
Zahteva
ločitev
raznolikost
postavitev
uporaba,
izkušnje
analiza,
vrednotenje
kompetence
vpliv okolja

Ločevanje signalnih vezij, ločeno usmerjanje, izolacija, itd.
Različne tehnologije, komponente, načela delovanja,
Zaščita pred preobremenitvijo, prenapetostjo, nadtlakom,
itd. (odvisno od tehnologije)
Uporaba komponent in metod, ki so bile dokazane v mnogih letih
Uporaba analize napak, da se izognemo napakam, ki so pogoste
Usposabljanje načrtovalcev, da bodo razumeli in se lahko izognili
vzrokom in posledicam CCF
Filtriramo EMC valovanja in naredimo ustrezno zaščito proti motnjam
Preskušamo sistem na spremembe temperature, vibracije, tresljaje
itd.
Vrednost
≤ 35
36 do 65
66 do 85
86 do 100

Maksimalno
št. točk
15
20
15
5
5
5
25
10

CCF faktor (β)
10 %
5%
2%
1%

Postopek - proces
Glede na to, da je IEC 62061 močno usklajen s programibilnimi električnimi sistemi, poleg zgoraj
opisanih vidikov (model V, upravljanje kakovosti itd.) vključuje tudi številne podrobne opombe in
zahteve glede pravilnih postopkov za razvoj programske opreme za sisteme, povezane z varnostjo.
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Rezultat - Določitev SIL za podsistem
Najprej se varnostna celovitost strojne opreme določi ločeno za vsak podsistem:
Če so podsistemi že razviti (kot je to na primer varnostne svetlobne zavese), bo proizvajalec ustrezne
parametre dobavil v okviru tehničnih specifikacij. Tovrstni podsistem običajno dovolj natančno opišejo
specifikacije SIL, PFHd in čas delovanja.
Za podsistem, sestavljen iz elementov podsistema (na primer zaklepne naprave za zaščitna vrata ali
kontaktorje), je treba določiti varnostno celovitost.
Omejitev zahtevka SIL (SILCL)
Ko je določena toleranca (odpornost) strojne opreme, je za podsistem mogoče določiti največjo
dosegljivo mejo SIL (omejitev zahtevka SIL).
Frakcija varne odpovedi
(SFF)
< 60 %
60 do < 90 %
90 do < 99 %
≥ 99 %

Odpornost strojne opreme
0
1
SIL1
SIL1
SIL2
SIL2
SIL3
SIL3
SIL3

Dvokanalni sistem z HFT1 lahko zahteva SILCL3 z 90% SFF.

Primer: Določitev SILCL in PFHd podsistema "aktuator"
1. Opredelitev podsistema aktuator
Podsistem »aktuator« vključuje dva
kontaktorja s signalizacijo stanja. Zaradi
pozitivno vodenih stikov na kontaktorjih, je
možno zaznati napako na kontaktorjih.
Logična enota ni del podsistema »aktuator«,
vendar se uporablja za diagnostične namene.
2) Opredelitev strojne odpornosti napak
(HFT)
Varnost z eno napako (z odkrivanjem napak)
ima za posledico HFT 1.
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Primer: Določitev SILCL in PFHd podsistema "aktuator"
3) Določanje PFHd
a) Na podlagi stopnje napake λD
1
0,1 ∗ 𝐶
𝜆𝐷 =
=
Ker so kontaktorji izpostavljeni obrabi, je
𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
𝐵10𝑑
treba za izračun preklopne frekvence na uro
uporabiti vrednost B10d in ocenjeno
frekvenco preklopa [C].
IEC 62061 ne vsebuje nobenih izjav o
obnašanju mehanskih sestavnih delov.
Vrednost
CCF faktor (β)
Zato se stopnja okvare λD določi na podlagi
≤ 35
10 %
ISO 13849-1.
36 do 65
5%
Domneva se, da stopnja napak med uporabo
66
do
85
2%
ostane konstantna.
86 do 100
1%
Splošni podatki proizvajalca:
• B10d = 2.600.000
• C = 1 / h (predvidena vrednost)
Zaradi teh splošnih pogojev je
λD 3,8 × 10–8
𝑃𝐹𝐻𝑑 ≈ 𝛽 ∗ (𝜆𝐷1 + 𝜆𝐷2 ) ∗ 1⁄2
b) Na podlagi faktorja CCF (β)
≈ 𝛽 ∗ 𝜆𝐷
V večkanalnih sistemih so potrebni ukrepi za
𝐶
izogibanje skupnemu povzročitelju. Učinek je
≈ 0,05 ∗ 0,1 ∗
določen na podlagi ukrepov v skladu z
𝐵10𝑑
zahtevami IEC 62061. V našem primeru je
faktor 5%
𝑃𝐹𝐻𝑑 ≈ 1,9 ∗ 10−9
Verjetnost nevarnih okvar strojne opreme
PFHd ≈ 1,9 × 10–9.
4) Določanje SFF z DC
Ker so stiki pozitivno vodeni, dobimo "visok"
DC (99%). Z drugimi besedami, odkrijemo
99% od 70% nevarnih napak λD za
kontaktorje. V skladu s tem je
SFF = 30% + 69,3% = 99,3%.
5) Vrednotenje ukrepov za preprečitev
Vrednost
CCF faktor (β)
napak (običajni vzroki)
≤ 35
10 %
V večkanalnih sistemih so potrebni ukrepi za
36 do 65
5%
izogibanje skupnemu povzročitelju.
66
do
85
2%
Vrednotenje ukrepov po IEC 62061 v tem
86 do 100
1%
primeru prinaša faktor CCF (β) 5%.
6. Ocena ukrepov procesa
Upoštevati je treba tudi sistematične vidike
za preprečevanje in nadzor napak. Na
primer:
•organizacija in kompetentnost,
•pravila zasnove (predloge specifikacij,
smernice kodiranje,..)
•koncepti in kriteriji testiranje,
•dokumentacija in konfiguracijski
menedžment
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Primer: Določitev SILCL in PFHd podsistema "aktuator"
Rezultat
Frakcija varne
odpovedi
V zadnjem koraku je treba upoštevati
(SFF)
strukturne omejitve. Glede na razpoložljivo
< 60 %
toleranco (odstopanje strojne napake 1) in
60 do < 90 %
SSF > 99%, je omejitev zahtevka SIL za ta
90 do < 99 %
podsistem SILCL3.
≥ 99 %

Odpornost strojne
opreme
0
1
SIL1
SIL1
SIL2
SIL2
SIL3
SIL3
SIL3

PFHd ≈ 1,9 * 10-9
→ Z dobljenimi podatki SILCL in vrednostjo PFHd za podsistem je mogoče določiti SIL za celotno
varnostno funkcijo, kot je opisano v prejšnjih poglavjih

Korak 3e: Preverjanje vseh varnostnih funkcij
Validacija je preverjanje teorije, načrta ali
predlagane rešitve glede na problem, ki ga je
treba rešiti.
Za razliko od preverjanja, pri katerem se
ocenjuje le pravilno izvajanje rešitve v skladu s
specifikacijami, validacija velja za končno oceno
rešitve v splošnem smislu glede njene
primernosti za zmanjšanje tveganja, kot je
potrebno.
Namen postopka potrjevanja je preveriti specifikacijo in skladnost, kako so komponente, vključene v
varnostno funkcijo, integrirane na stroj.
Validacija pokaže, ali varnostni deli krmilne funkcije izpolnjujejo zahteve standarda ISO 13849-2, zlasti
zahteve za opredeljeno raven varnosti.
V kolikor je to smiselno, bi morali preverjanje potrditi osebe, ki niso bile vključene v načrtovanje
varnostnih delov krmilnih sistemov.
V postopku potrjevanja je pomembno, da se v formulirani specifikaciji preverijo napake in zlasti
opustitve.
Ključni del, kako je zasnovana varnostna krmilna funkcija, je po navadi specifikacija.
Na primer, dostop do nevarnega območja celice mora biti zaščiten s svetlobno zaveso.
Varnostna funkcija je torej določena na naslednji način:
"Če je zaščitno polje svetlobne zavese prekinjeno, vse nevarne funkcije stroja prenehajo čim hitreje."
Postopek potrjevanja vključuje številne postopke, ki se medsebojno dopolnjujejo.
Sem spadajo:
• Tehnični pregled položaja in učinkovitosti varnostnih naprav
• Praktični pregled odziva na odpoved glede na pričakovane rezultate s pomočjo simulacij
• Validacija okoljskih zahtev s pomočjo funkcionalnih testov:
• Zadostna zaščita pred vplivanjem dejavnikov iz okolja (temperatura, vlaga, udarci, vibracije
itd.)
• Zadostna odpornost na motnje iz elektromagnetnih virov
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4. korak: informacije uporabniku o preostalih tveganjih
Če uporaba varnih konstrukcijskih ukrepov (vgrajena varnost) in tehničnih zaščitnih ukrepov ne
zagotavlja potrebnega zmanjšanja tveganja, uporabnik prejme dodatno opozorilo glede preostalih
tveganj in navodilo, da je treba sprejeti nadaljnje varnostne ukrepe (zlasti za uporabo osebne zaščitne
opreme) ,
Podatki za uporabo o preostalih tveganjih lahko vključujejo:
• Akustične in optične opozorilne naprave
• Informacije in opozorila na napravi
• Opozorila v priročniku z navodili
• Operativni postopki, zahteve za usposabljanje ali seznanjanje uporabnikov
• Navodila za uporabo osebne zaščitne opreme
Akustične in optične opozorilne naprave
Če se delovanje stroja stalno ne nadzoruje, je
treba na stroju navesti opozorila, ki zagotavljajo
informacije o nevarnostih, ki jih lahko povzročijo
motnje. Opozorilne naprave morajo biti jasno in
lahko razumljive. Operativno osebje mora
preveriti, ali je stalno pripravljeno za delovanje.
Proizvajalec je dolžan obvestiti uporabnika o
preostalih tveganjih, ki ostanejo.

Informacije in opozorila na stroju
Informacije in opozorila na stroju morajo biti,
kadar je le mogoče, v obliki simbolov ali
piktogramov. Sestavljene so v uradnem jeziku
države, v kateri je stroj dan na trg.
Informacije, ki so pomembne za varnost, morajo
biti oblikovane na način, ki je jasen, lahek za
razumevanje, kratek in natančen.

Varnostna opozorila v priročniku z navodili
Priročnik z navodili vključuje vse varnostne informacije za stroj, zlasti:
• Pojavijo se lahko opozorila v zvezi z morebitno zlorabo naprave, ki so jih pokazale izkušnje
• Opombe o zagonu in obratovanju stroja, kot tudi o potrebnem usposabljanju in / ali
obveščanju operativnega osebja
• Informacije o preostalih tveganjih, ki kljub ukrepom za vključitev varnosti v načrtovanje in
uporabo zaščitnih pripomočkov in dodatnih varnostnih ukrepov ostanejo
• Navodila za varnostne ukrepe, ki jih mora uporabnik izpolnjevati in zahteve glede osebne
zaščitne opreme
• Pogoji, pod katerimi se izpolnjujejo zahteve glede stabilnosti v različnih fazah življenjskega cikla
stroja
• Varnostni napotki za prevoz, ravnanje in skladiščenje
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•
•
•

Navodila za postopke, ki jih je treba upoštevati v primeru nesreč ali incidentov, in za varno
odpravljanje težav
Navodila za varno namestitev in vzdrževanje ter potrebni varnostni ukrepi, povezani z njimi
Navedba rezervnih delov, ki se uporabljajo, ki lahko vplivajo na zdravje in varnost operativnega
osebja

Povzetek korakov 2, 3 in 4: Zmanjšanje tveganja
Splošno
Za zmanjšanje tveganja, ki ga predstavlja analizirana nevarnost, nadaljujte v skladu s 3-stopenjsko
metodo:
1. Stroj oblikujte tako, da se čim bolj odstrani nevarnost.
2. Določite, uporabite in preverite potrebne varnostne ukrepe.
3. Obveščajte o preostalih tveganjih. Določite in zagotovite ustrezne informacije za
uporabnika, da zmanjšate preostala tveganja.
Tehnične varnostne naprave
• V zvezi s funkcionalno varnostjo lahko pomaga kateri koli od standardov ISO 13849-1 (PL) ali
IEC 62061 (SIL).
• Določite varnostne funkcije in določite potrebno stopnjo varnosti za vsako.
• Izdelajte osnutek varnostnega koncepta. Izberite najučinkovitejše varnostne naprave in
kako bodo sestavljene in integrirane v krmilni sistem.
• Poskrbite, da se varnostni ukrepi učinkovito izvajajo in da je dosežena zahtevana raven
varnosti.

5. korak: celotna validacija
Ker je funkcionalna varnost le ena sestavina
zmanjšanja tveganja, se vsi ukrepi (načrtovanje in
gradnja, tehnološki in organizacijski ukrepi) ocenijo za
njihov splošni učinek kot del celotnega postopka
potrjevanja.
V praksi se torej lahko zgodi, da posamezen tehnični
ukrep ne zmanjša tveganja, vendar je v splošnem
dosežen zadovoljiv rezultat.
Šteje se, da je zadostno zmanjšanje tveganja
doseženo, če je mogoče na vsa naslednja vprašanja
odgovoriti z "da":
•
•
•
•
•
•
•

Ali so bili upoštevani vsi pogoji delovanja v vseh fazah življenjskega cikla stroja?
Ali je bila uporabljena 3-stopenjska metoda?
Ali so bile nevarnosti odpravljene ali so tveganja, ki jih predstavljajo nevarnosti, zmanjšana v
največji možni meri?
Obstaja zagotovilo, da sprejeti ukrepi ne bodo prinesli novih nevarnosti?
Ali so uporabniki dobili dovolj informacij in opozoril o preostalih tveganjih?
Ali obstaja zagotovilo, da sprejeti varnostni ukrepi ne bodo poslabšali delovnih pogojev
operativnega osebja?
Ali so sprejeti varnostni ukrepi med seboj združljivi?
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•
•
•

Ali je bilo dovolj upoštevano možne posledice uporabe stroja v nekomercialnem ali
neindustrijskem okolju?
Ali obstaja zagotovilo, da sprejeti ukrepi ne bodo neupravičeno poslabšali delovanja stroja, kot
je bilo predvideno?
Ali se je tveganje primerno zmanjšalo?

6. korak: dajanje stroja na trg
Ko se ugotovi skladnost v okviru celotne validacije (če je
primerno z vključitvijo priglašenega organa), se lahko
med pripravo tehnične dokumentacije izda izjava o
skladnosti in na stroj namesti oznaka CE. Izjava o
skladnosti upošteva vse evropske direktive, ki se
uporabljajo za stroj.

Označevanje stroja
Vsi stroji morajo biti vidno, čitljivo in neizbrisljivo označeni vsaj z naslednjimi podatki:
• naziv podjetja in popolni naslov proizvajalca in, kadar je to ustrezno, njegovega
pooblaščenega zastopnika,
• oznaka stroja,
• oznaka CE,
• oznaka serije ali tipa,
• serijska številka, če obstaja,
• leto izdelave, to je leto končanja proizvodnega procesa.
Ob označevanju z oznako CE je prepovedano zapisati zgodnejši ali poznejši datum.
Poleg tega morajo biti stroji, ki so bili načrtovani in izdelani za uporabo v potencialno eksplozivni
atmosferi, ustrezno označeni. Na strojih morajo biti zapisane tudi vse informacije, ki so pomembne
za njihov tip in bistvene za varno uporabo. Kadar je treba z delom stroja med uporabo ravnati
z dvigalno opremo, mora biti njegova masa označena čitljivo, neizbrisljivo in nedvoumno.
Tehnična dokumentacija
Obseg tehnične dokumentacije je opisan v oddelku A Priloge VII k Direktivi o strojih.
Za nedokončane stroje veljajo posebne zahteve iz oddelka B Priloge VII k Direktivi o strojih.
Na podlagi tehnične dokumentacije je mogoče oceniti, v kolikšni meri stroj izpolnjuje zahteve direktive
o strojih. Tehnična dokumentacija zajema načrtovanje, izdelavo in delovanje stroja.
Sestavljen je v enem ali več uradnih jezikih Evropske unije; Priročnik z navodili za stroj, za katerega
veljajo posebne določbe Priloge I, številka 1.7.4.1, je izjema od tega pravila.
Tehnična dokumentacija obsega naslednje:
• splošen opis stroja,
• sestavno risbo stroja in risbe krmilnih tokokrogov ter primerne opise in razlage, potrebne za
razumevanje delovanja stroja,
• podrobne risbe s priloženimi vsemi izračuni, rezultati preskusov, potrdili itd., potrebnimi za
preverjanje skladnosti stroja z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami,
• dokumentacijo o oceni tveganja, ki izkazuje uporabljeni postopek, vključno s:
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•

•
•
•
•
•
•

seznamom bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev, ki se uporabljajo za zadevni
stroj;
• opisom varovalnih ukrepov, izvedenih za odpravo ugotovljenih nevarnosti ali
zmanjšanje tveganja in, kadar je ustrezno, navedbo preostalih tveganj, povezanih s
strojem,
spisek uporabljenih standardov in drugih tehničnih specifikacij z navedbo bistvenih
zdravstvenih in varnostnih zahtev, ki jih pokrivajo ti standardi,
vsa tehnična poročila, v katerih so navedeni izidi preskusov, ki jih je opravil proizvajalec
ali organ, izbran s strani proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika,
izvod navodil za stroj,
kadar je ustrezno, izjavo o vgradnji za vgrajene delno dokončane stroje in ustrezna
navodila za sestavljanje takih strojev,
kadar je ustrezno, izvode ES-izjav o skladnosti strojev ali drugih proizvodov, vgrajenih vanj,
izvod ES-izjave o skladnosti;

Pri serijski proizvodnji pa še interne ukrepe, ki se bodo izvajali za zagotavljanje, da bodo stroji
ostali skladni z določbami direktive o strojih.
Navodila
Vse stroje morajo spremljati navodila v uradnem(-ih) jeziku(-ih) Skupnosti tiste države članice, v kateri
so stroji dani na trg in/ali v obratovanje. Navodila, ki spremljajo stroje, morajo biti bodisi „izvirna
navodila“ ali „prevod izvirnih navodil“, pri čemer morajo biti prevodu priložena izvirna navodila.
Izjemoma so lahko navodila za vzdrževanje, namenjena specializiranemu osebju, ki ga je
pooblastil proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, dobavljena samo v enem jeziku Skupnosti,
ki ga specializirano osebje razume.
Vsebina navodil
Vsaka navodila za uporabo morajo, kadar je ustrezno, vsebovati vsaj naslednje informacije:
a) naziv podjetja in popolni naslov proizvajalca in njegovega pooblaščenega zastopnika;
b) oznako stroja, kakor je navedena na samem stroju, razen serijske številke;
c) ES-izjavo o skladnosti ali dokument, ki določa vsebino ES-izjave o skladnosti, kjer so
navedeni podatki o stroju, ki ne vsebujejo nujno serijske številke in podpisa;
d) splošen opis stroja;
e) risbe, diagrame, opise in razlage, ki so potrebni pri uporabi, vzdrževanju in popravilih
stroja in pri preskušanju njegovega pravilnega delovanja;
f) opis delovnega(-ih) mest(-a), ki ga/jih bodo verjetno zasedali upravljavci;
g) opis predvidene uporabe stroja;
h) opozorila v zvezi z nedopustnimi načini uporabe stroja, ki so se izkazali za možne na podlagi
izkušenj;
i) navodila za sestavljanje, namestitev in priključitev, vključno z risbami, diagrami in
pritrdilnimi sredstvi ter določitev podstavka ali napeljave, na katero mora biti stroj
nameščen;
j) navodila glede namestitve in sestavljanja zaradi zmanjšanja hrupa ali tresljajev;
k) navodila za obratovanje in dajanje v uporabo strojev in, če je potrebno, navodila za
usposabljanje upravljavcev;
l) informacije o preostalih tveganjih, ki ostajajo kljub ukrepom varne zasnove, zaščite in
sprejetim dopolnilnim varovalnim ukrepom;
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m) navodila o varovalnih ukrepih, ki jih mora sprejeti uporabnik, vključno, če je potrebno,
z zagotavljanjem osebne varovalne opreme;
n) bistvene lastnosti orodij, ki jih je mogoče namestiti na stroj;
o) pogoje, ko stroj izpolnjuje zahtevo po stabilnosti med uporabo, prevozom, sestavljanjem,
razstavljanjem, izločitvijo iz uporabe, med preskušanjem ali med predvidljivimi okvarami;
p) navodila za zagotovitev varnega izvajanja prevoza, premikanja in skladiščenja z navedbo
mase stroja in njegovih različnih delov, kadar se le-ti redno prevažajo ločeno;
q) postopek ravnanja v primeru nesreče ali okvare; če je verjetno blokiranje, postopek
ravnanja, ki omogoča varno deblokiranje opreme;
r) opis postopkov nastavljanja in vzdrževanja, ki jih mora izvajati uporabnik, ter preventivnih
vzdrževalnih ukrepov, ki jih je treba upoštevati;
s) navodila za varno izvedbo nastavljanja in vzdrževanja, vključno z varovalnimi ukrepi, ki
jih je treba izvajati med temi postopki;
t) opise rezervnih delov, ki jih je treba uporabljati, kadar vplivajo na zdravje in varnost
upravljavcev;
u) podatke o emisijah hrupa v zrak;
v) kadar je verjetno, da bodo stroji oddajali neionizirajoče sevanje, ki bi lahko škodovalo
osebam, zlasti osebam z aktivnimi ali neaktivnimi vsajenimi medicinskimi pripomočki,
informacije za upravljavca in izpostavljene osebe v zvezi z oddajanim sevanjem
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Priloga 1
Zaščita pred nevarnostmi drobljenja
Zaščito človeškega telesa pred nevarnostmi drobljenja je mogoče zagotoviti na dva načina.
Med premikajočimi se deli lahko ostane najmanjša vrzel, da se izognemo vsem stikom med gibljivimi
komponentami in človeškim telesom, ali pa se lahko zmanjšajo sile ali ravni energije premikajočih se
komponent, da se omejijo posledice stika s človeškim telesom. Prvi od teh dveh pristopov je sam po
sebi varen načrtovalni ukrep, saj se nevarnost odpravi, drugi pa tveganje zmanjša na sprejemljivo
raven, namreč ne povzroči nepopravljive škode človeškemu telesu.
Zaščita z minimalno vrzeljo med premikajočimi se deli
Pri določitvi ogroženega dela telesa je treba pri oceni tveganja upoštevati možnost nevarnosti
drobljenja. Poleg tega je treba upoštevati pogoje, ki povečujejo tveganje (nošenje debelih ali
prostornih oblačil, nošenje zaščitnih čevljev z kapicami itd.).
Za preprečitev nevarnosti drobljenja delov človeškega telesa je treba zagotoviti naslednje minimalne
vrzeli (d).

Telo - d min = 500 mm

Glava - d min = 300 mm

Roka – d min = 120 mm

Roka, dlan – d min = 100 mm

Prst – d min = 25 mm

Noga – d min = 180 mm

Stopalo – d min = 120 mm

Prsti – d min = 50 mm

d min = 100 mm

d min = 100 mm
Možna zaščita roke pri polžastem pogonu
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Najmanjša vrzel med robotom in fiksno oviro
Zaščita z zmanjšanjem sil in energije premikajočih se komponent
V nekaterih primerih se lahko sile in energija gibljivih komponent omejijo, da se odpravi škoda
človeškemu telesu. To načelo, ki temelji na zmanjšanju tveganja, je mogoče uporabiti le, če imajo
gibljive komponente značilnosti, ki zagotavljajo zahtevano varnostno funkcijo (odsotnost ostrih robov,
rezalne komponente itd.).
V tem primeru je treba upoštevati naslednje dejavnike:
• dostopnost nevarnega območja;
• antropometrične dimenzije;
• kinetična energija;
• pritisk na dele telesa;
• oblike in dimenzije kontaktnih površin;
• zanesljivost sistema (neobvezno);
• odzivni čas mehanizmov (neobvezno).
Če premikajoči se deli niso opremljeni z napravo za zaznavanje prisotnosti človeškega telesa je treba
uporabiti podatke v stolpcu "stalne največje vrednosti " .
Če so premikajoči se deli opremljeni z varnostno napravo (senzor) za zaznavanje človeškega telesa in
se lahko samodejno premaknejo v varen položaj, je treba uporabiti podatke v stolpcu "začasne največje
vrednosti". V tem primeru je treba upoštevati zanesljivost krmilnega sistema, ki vrne premikajoče se
komponente v varen položaj.
Maksimalne vrednosti sile in energije
Stalne največje vrednosti
Maksimalna sila na telo
75 N
Maksimalna kinetična energija gibljivih delov
4J
Maksimalni pritisk
50 N/cm2

Začasne največje vrednosti
Maksimalna sila na telo
150 N
Maksimalna kinetična energija gibljivih delov
10 J
Maksimalni pritisk
50 N/cm2
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Varovanje z distanco
Zaščita na daljavo vključuje uporabo fiksnega ali premičnega varovala. Obstaja več možnih situacij.

V vseh primerih določena varnostna razdalja upošteva dejstvo, da ne bo prišlo do prostovoljnega
poseganja, da bi dosegli nevarno območje in da noben pripomoček (orodje, rokavice, drog itd.) ali
predmet, ki bi služil kot stopnica ne bodo uporabljeni za dosego nevarnega območja.
Dostop z dosegom navzgor
Varnostna razdalja, določena med tlemi, ali trajno delovno
ploščadjo in dnom nevarnega območja, je odvisna od višine
nevarnega območja in njegove pričakovane dostopnosti.
Varovalo ali varnostna naprava mora biti nameščena za vsako
nevarno območje, oddaljeno manj kot 2,5 m od tal ali trajne
delovne ploščadi.
Vsako nevarno območje, ki se nahaja več kot 2,5 m od tal ali
trajne delovne ploščadi, mora varovalo ali varnostna naprava
narediti nedostopno, če je mogoče predvideti njegov dostop (na
primer delavec, ki izvaja redno preventivno vzdrževanje z
uporabo dvižne ploščadi v ali v bližini nevarnega območja).
Opravi se celovita analiza tveganja za določitev ustreznih
varnostnih sredstev.
Dostop je dosegljiv preko varovala na določeni razdalji
Naslednji simboli se uporabljajo za označevanje kritičnih
dimenzij, ki se nanašajo na dostop preko zgornjega roba
varovala:
«a» je višina nevarnega območja glede na tla ali delovno
ploščad;
«b» je višina varovala;
«c» je vodoravna razdalja med varovalom in nevarnim
območjem.
Praviloma mora biti varnostna višina, ki ščiti nevarno območje,
najmanj 1800 mm, uporabljati moramo vrednosti „a“ in „c“ ki
so v tabeli.
Ko je analiza tveganja opravljena, se lahko vse vrednosti v
tabeli uporabijo kot minimalne vrednosti.
Če so podatki „a“, „b“ ali „c“ med dvema vrednostnima, je
treba v vseh primerih izbrati tiste, ki zagotavljajo največjo
varnost.
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Visoko tveganje – doseg preko varovala
Višina
Višina varovala »b« (mm)
nevarnega 1400
1600
1800
2000
2200
2400
2500
območja
Vodoravna varna razdalja do nevarnega območja »c« (mm)
»a« (mm)
2700
0
0
0
0
0
0
0
2600
700
600
600
500
400
300
100
2400
900
800
700
600
400
300
100
2200
1000
900
800
600
400
300
sd
2000
1100
900
800
600
400
sd
sd
1800
1100
900
800
600
sd
sd
sd
1600
1100
900
800
500
sd
sd
sd
1400
1100
900
800
sd
sd
sd
sd
1200
1100
900
700
sd
sd
sd
sd
1000
1000
800
sd
sd
sd
sd
sd
800
900
600
sd
sd
sd
sd
sd
600
800
sd
sd
sd
sd
sd
sd
400
400
sd
sd
sd
sd
sd
sd
200
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
0
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd

2700

0
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd

Nizko tveganje – doseg preko varovala
Višina
Višina varovala »b« (mm)
nevarnega 1400
1600
1800
2000
2200
2400
2500
območja
Vodoravna varna razdalja do nevarnega območja »c« (mm)
»a« (mm)
2500
0
0
0
0
0
0
0
2400
100
100
100
100
100
100
sd
2200
500
500
400
350
250
sd
sd
2000
700
600
500
350
sd
sd
sd
1800
900
900
600
sd
sd
sd
sd
1600
900
900
500
sd
sd
sd
sd
1400
900
800
100
sd
sd
sd
sd
1200
900
500
sd
sd
sd
sd
sd
1000
900
300
sd
sd
sd
sd
sd
800
600
sd
sd
sd
sd
sd
sd
600
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
400
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
200
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
0
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
* Varovala nižja od 1400 mm, se v standardu ISO 13857, ne upoštevajo, ker premalo omejujejo
gibanje.
** Kratica „sd“ pomeni varnostno razdaljo. Opredeljen je v nadaljevanju.
V skladu z opombo 1 oddelka 4.1.2 v standardu ISO 13857: „Nizka tveganja izvirajo iz nevarnosti, kot
sta trenje ali odrgnina, kadar dolgoročna ali nepopravljiva telesna škoda ni predvidena.“

120

Dostop dosegljiv skozi odprtino v varovalu
Varnostna razdalja, ki je določena med nevarnim pasom in
zaščito v primeru dostopa skozi ščitnik, je odvisna od
dimenzije in oblike odprtine.
Uporabljeni so naslednji simboli:
«Sd» je varnostna razdalja, in sicer razdalja med varovalom
in nevarnim območjem;
«e» je najmanjša dimenzija odprtine.
Odprtine v varovalu
Varovala lahko vključujejo odprtine pravilne oblike
(kvadratne, okrogle, reže ali žlebove) ali odprtine
nepravilne oblike za delo s strojem ali za pregled
nevarnega območja ali postopka.
Dimenzija „e“ ustreza najmanjši dimenziji pravokotne
(reže) odprtine, na eni strani odprtine v obliki kvadrata in
premeru okrogle odprtine

Spodnja tabela se uporablja za določitev:
➢ največja sprejemljiva odprtina (oblika in dimenzije) glede na izbrano varnostno razdaljo „sd“;
➢ varnostna razdalja „sd“ kot funkcija obstoječe odprtine (oblika in mere).
Odprtina v obliki reže ali utora
Varna razdalja »sd«
Maksimalna odprtina
(mm)
(mm)
Manj kot 13
*
Od 13 do 63,9
6
Od 64 do 88,9
11
Od 89 do 165,9
16
Od 166 do 444,9
32
Od 145 do 914,9
49
≥ 915
132**

Odprtina (mm)
0 do 6
Od 6,1 do 11
Od 11,1 do 16
Od 16,1 do 32
Od 32,1 do 49
Od 49,1 do 132

Minimalna varna
razdalja »sd« (mm)
≥ 13
≥ 64
≥ 89
≥ 166
≥ 445
≥ 915
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Odprtina v obliki kvadrata
Varna razdalja »sd«
Maksimalna odprtina
(mm)
(mm)
Manj kot 13
*
Od 13 do 47,9
6
Od 48 do 65,9
11
Od 66 do 165,9
16
Od 166 do 444,9
32
Od 145 do 914,9
49
≥ 915
132**
Odprtina v obliki kroga
Varna razdalja »sd«
(mm)
Manj kot 2
Od 2 do 4,9
Od 5 do 19,9
Od 20 do 79,9
Od 80 do 119,9
Od 120 do 849,9
≥ 850

Maksimalna odprtina
(mm)
0
4
8
10
12
40
120***

Odprtina (mm)
0 do 6
Od 6,1 do 11
Od 11,1 do 16
Od 16,1 do 32
Od 32,1 do 49
Od 49,1 do 132

Odprtina (mm)
0 do 4
Od 4,1 do 8
Od 8,1 do 10
Od 10,1 do 12
Od 12,1 do 40
Od 40,1 do 120

Minimalna varna
razdalja »sd« (mm)
≥ 13
≥ 48
≥ 66
≥ 166
≥ 445
≥ 915

Minimalna varna
razdalja »sd« (mm)
≥2
≥5
≥ 20
≥ 80
≥ 120
≥ 850

* Varovala ne smejo biti nameščena na razdalji manjši od 13 mm od nevarnosti.
** Največja velikost odprtine v obliki reže ali kvadrata je 132 mm.
*** Največja velikost okrogle ali nepravilne oblike je 120 mm.
Tunelska varovala
Varovalo v obliki tunela omogoča, da material ali
obdelan del preide skozi, hkrati pa delavcu prepreči
dostop do nevarnega območja. V tem primeru je
varnostna razdalja „sd“ oddaljenost predora od
nevarnega območja „sd1“ plus dolžina predora „sd2“.
Varnostna razdalja „sd“ je torej odvisna od oblike
predora in dimenzij „e“. Podatke v zgornjih tabelah je
primerno uporabiti za določitev "e" v zvezi s "sd" ali
"sd" v razmerju do "e".
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Dostop z dosegom pod varovalom
Razlogov za neizvedbo varovala do tla je lahko več: lažje
čiščenje in obnova delov na tleh, itd. Obstoj te vrzeli med
tlemi in varovalom je treba upoštevati pri oceni tveganja,
da se določi varnostna razdalja med nevarnim območjem
in varovalom v primeru dostopa pod varovalom.
Da bi omejili potrebo po vrzeli pod varovalom, bi bilo
najprej treba odpraviti potrebo po čiščenju ali obnavljanju
delov z najboljšo možno prilagoditvijo proizvodnega
procesa ali stroja. Materiale ali dele, ki še lahko padejo ali
se naberejo v nevarnem območju, je treba samodejno
pripeljati izven zaščitenega območja. Nagnjeni paneli se
lahko uporabljajo za usmerjanje padajočih materialov ali
delov.
Če ocena tveganja ugotovi, da obstaja nevarnost dostopa do nevarnega območja, z dosegom spodnje
in zgornje okončine pod zaščito, mora biti najmanjša varnostna razdalja "sd" enaka ali večja od
najdaljše varnostne razdalje, navedena v tabelah.
Dimenzija odprtine "e" ustreza eni strani kvadratne oblike odprtine, premeru krožne odprtine in
najmanjši dimenziji odprtine v obliki reže.
Varna razdalja »sd« (mm)
Del spodnjega
Kvadratno ali
Odprtina (mm)
Reža
uda
okroglo
Konica prstov
e≤5
0
0
Prsti

5 < e ≤ 15

≥ 10

0

15 < e ≤ 35

≥ 80*

≥ 25

35 < e ≤ 60

≥ 180

≥ 80

60 < e ≤ 80

≥ 650

≥ 180

80 < e ≤ 95

≥ 1100

≥ 650

95 < e ≤ 180

≥ 1100

≥ 1100

180 < e ≤ 240

Ni dovoljeno

≥ 1100

Stopalo

Noga do kolena

Noga do kolka

Celotno telo

Pozor: Reže z odprtinami "e" > 180 mm ali
kvadratnimi ali okroglimi odprtinami z "e" > 240 mm
omogočajo dostop celotnega telesa.
Te dimenzije niso dovoljene.

* Če je dolžina odprtine reže ≤ 75 mm, se lahko razdalja zmanjša na ≥ 50 mm
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Priloga 2
Primer 1 : Izračun višine „b“ za varovalo - majhno tveganje
Začetni podatki
Višina „a“ nevarnega območja je 1500 mm, njegova vodoravna razdalja „c“ glede na načrtovano zaščito
pa je 700 mm.
Obrazložitev
Vedno mora biti izbrano varovalo, ki zagotavlja največjo varnost. Ker višina "a" (1500 mm) nevarnega
območja ni navedena v tabeli za majhna tveganja, je najbližja manjša višina "a" (1400 mm) in najbližja
večja višina "a" (1600 mm). Nato morate za vsako od teh dveh "a" višin določiti, v katerem območju
tabele je vodoravna razdalja "c" 700 mm in višina "b" varovala, ki ustreza temu območju:
➢ Če je nevarno območje na višini 1400 mm in na vodoravni razdalji "c" med 100 mm in 800 mm,
mora biti višina "b" varovala najmanj 1800 mm;
➢ Če je nevarno območje na višini 1600 mm in na vodoravni razdalji "c" med 500 mm in 900 mm,
mora biti minimalna višina "b" varovala 1800 mm.
V tem primeru je v obeh primerih dosežena najmanjša višina "b" 1800 mm.
Rešitev
Najmanjša višina „b“ varovala je torej 1800 mm, če je višina „a“ nevarnega območja 1500 mm, njegova
vodoravna razdalja „c“ * glede na varovalo pa 700 mm.
Nizko tveganje – doseg preko varovala
Višina
Višina varovala »b« (mm)
nevarnega 1400
1600
1800
2000
2200
območja
Vodoravna varna razdalja do nevarnega območja
»a« (mm)
»c« (mm)
2500
0
0
0
0
0
2400
100
100
100
100
100
2200
500
500
400
350
250
2000
700
600
500
350
sd
1800
900
900
600
sd
sd
1600
900
900
500
sd
sd
1400
900
800
100
sd
sd
1200
900
500
sd
sd
sd
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Če vodoravna razdalja „c“ * med
nevarnim območjem in načrtovanim
varovalom presega 900 mm, bi lahko
bila najmanjša višina varovala 1400 mm.

Primer 2 Izračun vodoravne razdalje „c“ med varovalom in nevarnim območjem - majhno tveganje
Začetni podatki
Višina „b“ varovala je 1500 mm, višina „a“ nevarnega območja pa 2100 mm.
Obrazložitev
V tabeli (za nizka tveganja) je treba razdalje „c“ upoštevati kot dovoljene, kadar je varovalo visoko
1400 ali 1600 mm (dimenzija je neposredno pod 1500 mm ali več) in je nevarno območje oddaljeno
2000 mm in 2200 mm. Nato je treba izbrati najvarnejšo razdaljo.
Rešitev
Najmanjša vodoravna razdalja „c“ * med nevarnim območjem in varovalom je torej 700 mm, če je
višina „b“ za zaščito 1500 mm, višina „a“ pa za nevarno območje 2100 mm.
Nizko tveganje – doseg preko varovala
Višina
Višina varovala »b« (mm)
nevarnega 1400
1600
1800
2000
2200
2400
2500
območja
Vodoravna varna razdalja do nevarnega območja »c« (mm)
»a« (mm)
2500
0
0
0
0
0
0
0
2400
100
100
100
100
100
100
sd
2200
500
500
400
350
250
sd
sd
2000
700
600
500
350
sd
sd
sd
1800
900
900
600
sd
sd
sd
sd
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3. primer - Izračun dovoljene višine „a“ za nevarno območje – visoko tveganje
Začetni podatki
Višina "b" varovala je 1700 mm, vodoravna razdalja "c" glede na nevarno območje je 850 mm.
Obrazložitev
Najprej je treba uporabiti podatke iz tabele za velika tveganja, nato pa je treba upoštevati vodoravne
razdalje „c“, ki so dovoljene, ko so varovala visoka 1600 mm in 1800 mm. Ker so dovoljene razdalje
"c" večje za varovalo 1600 mm, se lahko kot osnova uporabijo te vrednosti, saj je treba vedno izbrati
najvarnejšo razdaljo.
Nato je treba med vrednostmi „c“ preveriti, katere so manjše ali enake 850 mm. Območje nevarnosti
se lahko nahaja na odčitanih ustreznih višinah "a".
Rešitev
Če je višina "b" varovala 1700 mm in vodoravna razdalja "c" * glede na nevarno območje 850 mm,
mora biti nevarno območje oddaljeno manj kot 1000 mm ali več kot 2400 mm.
Razdaljo "c" je mogoče celo zmanjšati glede na navedbe v tabeli, medtem ko ostane varna.
Kadar je v tabeli navedena "sd" (na primer, ko se nevarno območje nahaja na višini "a", manjši od
600 mm), je treba nevarno območje ločiti od varovala z razdaljo, ki je funkcija velikosti odprtin „e“ v
slednjih. Najmanjša razdalja "sd" med nevarnim območjem in varovalom je 13 mm, tudi če varovalo
nima odprtine v njem.
Visoko tveganje – doseg preko varovala
Višina
Višina varovala »b« (mm)
nevarnega 1400
1600
1800
2000
2200
2400
2500
območja
Vodoravna varna razdalja do nevarnega območja »c« (mm)
»a« (mm)
2700
0
0
0
0
0
0
0
2600
700
600
600
500
400
300
100
2400
900
800
700
600
400
300
100
2200
1000
900
800
600
400
300
sd
2000
1100
900
800
600
400
sd
sd
1800
1100
900
800
600
sd
sd
sd
1600
1100
900
800
500
sd
sd
sd
1400
1100
900
800
sd
sd
sd
sd
1200
1100
900
700
sd
sd
sd
sd
1000
1000
800
sd
sd
sd
sd
sd
800
900
600
sd
sd
sd
sd
sd
600
800
sd
sd
sd
sd
sd
sd
400
400
sd
sd
sd
sd
sd
sd
200
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
0
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd

2700

0
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
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Priloga 3
Hitri pregled: Nevarnosti

1 mehanske nevarnosti
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati
Masa, hitrost (kinetična energija krmiljenih ali nenadzorovanih gibljivih komponent)
Pospešek, sila
Potencialna energija, in sicer kopičenje energije znotraj stroja, ki ga proizvajajo:
elastične komponente (vzmeti itd.)
plini / tekočine pod tlakom (hidravlični, pnevmatski itd.)
učinek vakuuma / tlaka
Nevarnosti, povezane s komponentami in orodji
Premikanje komponent in orodij
Relativna lokacija gibljivih komponent in orodij
Tekalni elementi (valji, transporterji itd.)
Neustrezna trdnost
Nevarne oblike (rezanje, prebadanje, itd.)
Nevarnosti, povezane z gravitacijo
Masa in stabilnost (sestavni deli ali deli, ki vplivajo na njihovo težo)
2. Nevarnosti elektrike
Komponente pod napetostjo
Nevarnosti elektrostatike
3. Toplotne nevarnosti
Predmeti ali materiali pri ekstremnih temperaturah (visokih ali nizkih)
Prisotnost plamena ali eksplozije; prisotnost vode in staljene kovine
Sevanje iz virov toplote; hladno ali vroče delovno okolje itd.
4. Nevarnosti hrupa
5. Nevarnosti vibracij
6. Nevarnosti sevanja
Nizkofrekvenčna, radiofrekvenčna, mikrovalovna, rentgenska in gama sevanja,
Laserska / infrardeča, vidna in ultravijolična svetloba itd.
7. Nevarnosti, ki jih povzročajo materiali, proizvodi
Nevarni materiali (škodljivi, strupeni, jedki, reaktivni, vlažni, teratogeni, rakotvorni,
mutageni ali dražljivi)
Nalezljivi materiali ter gorljivi, vnetljivi, oksidativni ali eksplozivni materiali, stisnjeni plini itd.
8. Nevarnosti, ki nastanejo zaradi neupoštevanja ergonomskih načel
Nenavadna drža, sila, ponavljanje, odsotnost kratkih odmorov, ..
Neustrezna osvetlitev itd.
Neprimerna vidljivost, slaba lokacija krmilnih enot
Težaven dostop do delovnega prostora, postavitve prostorov itd.
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Primer mehanskih nevarnosti povezanimi s komponentami in orodji
Nevarnost
Možne posledice
Nevarnost

Možne posledice

Navijanje
Zapletanje
Vlečenje

Navijanje
Zapletanje
Drobljenje
Vlečenje
Prebijanje

Zapletanje
Odrgnine
Izvrženi deli
Vlečenje
Opekline

Vlečenje
Drobljenje
Opekline

Udarec
Drobljenje

Vlečenje
Odrgnine

Zabijanje
Izvrženi deli
Opekline
Udarec

Drobljenje
Striženje
Sekanje
Izvrženi deli

Rezanje
Sekanje
Izvrženi deli
Vlečenje

Rezanje
Sekanje
Izvrženi deli

Vlečenje
Drobljenje
Sekanje

Navijanje
Zapletanje
Vlečenje
Sekanje
Striženje

Striženje
Sekanje
Vlečenje
Drobljenje

Drobljenje
Striženje
Sekanje
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Primer mehanskih nevarnosti povezanimi s komponentami in orodji
Nevarnost
Možne posledice
Nevarnost

Možne posledice

Vlečenje
Drobljenje
Odtrganje
Sekanje

Vlečenje
Drobljenje
Odtrganje
Sekanje

Drobljenje
Vlečenje
Udarec

Zabijanje
Prebijanje
Prebadanje
Izvrženi deli

Striženje
Sekanje
Navijanje
Zapletanje
Udarec
Drobljenje
Vlečenje

Udarec
Drobljenje

Primer mehanskih nevarnosti povezanimi z gravitacijo
Nevarnost
Možne posledice
Nevarnost

Možne posledice

Zdrs
Porušitev
Dušenje
Zmečkanine
Drobljenje
Padec

Padec
Zdrs

Drobljenje
Zmečkanine
Zdrs

Padec
Zdrs

Udarec
Drobljenje
Zdrs
Padajoči deli

Padec
Zdrs
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Priloga 4
Naprave za zaustavitev v sili (izklop v sili)
V skladu s čl. 5 Direktive o varnosti strojev
2006/42 / ES se lahko stroji dajo v promet ali
dajo v uporabo le, če izpolnjujejo bistvene
varnostne in zdravstvene zahteve iz Priloge I k
Direktivi o strojih.
V zvezi s tem, oddelek 1.2.4.3 Priloge I k
Direktivi 2006/42 / ES zahteva, da je večina
strojev opremljen z eno ali več napravami za
zaustavitev v sili. (drugi odstavek oddelka
1.2.4.3 Priloge I k Direktivi 2006/42 / ES določa
dve izjemi, kadar naprave za zaustavitev v sili
niso potrebne)
Tukaj bomo obravnavali samo zasnovo naprave za zaustavitev v sili, predvsem s tipko z gobico v zvezi
s poglavjem 1.2.4.3. Dokument se ne nanaša na lokacijo naprav, kje jih je treba vgraditi, ker je to na
primer odvisno od velikosti in konfiguracije strojev, števila upravljavcev, lokacije nevarnih območij ter
delovnih položajev in vzdrževanja mest.
V zvezi s tretjim odstavkom oddelka 1.2.4.3, ki določa zahteve za načrtovanje naprav za zaustavitev v
sili, morajo imeti take naprave jasno prepoznavne, jasno vidne in hitro dostopne krmilne naprave.
Zahteva po hitri dostopnosti ima posledice tako za izbiro vrste krmilne naprave kot tudi za število in
lokacijo krmilnih naprav, ki jih je treba vgraditi.
Harmonizirani standardi, ki se uporabljajo za naprave za zaustavitev v sili
EN ISO 13850: 2016 „Varnost strojev - Zaustavitev v sili - načela za načrtovanje“, določa funkcionalne
zahteve in načela načrtovanja funkcije za zaustavitev v sili na strojih, neodvisno od vrste energije, ki
se uporablja za nadzor funkcije.
Uporablja se za vse stroje, razen za stroje, pri katerih zagotavljanje izklopa v sili ne bi zmanjšalo
tveganja, ter ročne prenosne in ročno vodene stroje.
Ne ukvarja se s funkcijami, kot so vzvratno ali omejevalno gibanje, upogibanje, zaslon, zaviranje ali
odklop, ki so lahko del funkcije za zaustavitev v sili.
Kar zadeva barvno shemo rdečega gumba na rumenem ozadju, standardiziranega v EN ISO 13850:
2016, oddelek 4.4.5, se uporablja tudi standard EN 60073: 2003, „Osnovna in varnostna načela za
vmesnik človek-stroj, označevanje in identifikacijo - Načela kodiranja za indikatorje in aktivatorje“. Ta
standard določa splošna pravila za dodeljevanje določenih pomenov nekaterim vizualnim, zvočnim in
taktilnim indikacijam.
Standard EN 60947-5-5 1997 + A2: 2017, " Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 5-5. del:
Krmilne naprave in stikalni elementi - Električna (varnostna) naprava za zaustavitev v sili z mehansko
zaporo" se uporablja za električna krmilna vezja in stikalne elemente, ki se uporabljajo za
posredovanje signala zaustavitve v sili.
Kadar se uporabljajo električna stikala, morajo imeti neposredno odpiranje v skladu z EN 60947-5-1,
Priloga K.
Takšne naprave so lahko opremljene z lastnim ohišjem ali nameščene v skladu z navodili proizvajalca.
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Naprave za zaustavitev v sili
Naprava za zaustavitev v sili, kot je prikazano na zgornji sliki, vsebuje posebno krmilno napravo,
povezano s krmilnim sistemom, ki daje ukaz za zaustavitev in sestavne dele ali sisteme, potrebne za
čim hitrejšo zaustavitev nevarnih funkcij strojev, ne da bi pri tem nastajala nadaljnja tveganja.
Naprava izpolnjuje oblikovno zahtevo, ki jo je mogoče jasno prepoznati glede barvne sheme rdečega
gumba na rumenem ozadju, kot tudi zahteve po jasno vidni in hitro dostopni napravi.
Naprave za zaustavitev v sili z zaščitnimi ukrepi za preprečevanje nenamernega vklopa ali poškodb
Pri določenih vrstah strojev, predvsem
premičnih strojev ali strojev v gradbeništvu, se
naprave za zaustavitev v sili uporabljajo z
zaščitnimi ukrepi, kot so ovratnice, (glej sliko
desno), da se zagotovi njeno pravilno delovanje
tudi v zahtevnih pogojih.
Ti ukrepi so včasih predvideni za preprečitev
nenamernega aktiviranja, nabiranja procesnih
materialov na napravi in s tem preprečevanja
njenega delovanja.
Zaščitni ovratnik ne sme imeti ostrih vogalov ali robov ali grobih površin, ki bi lahko povzročile
poškodbe. Vogali in robovi morajo biti zaobljeni in površine gladke na otip.
Zaščitna ovratnica ne sme ovirati dostopnosti naprave za zaustavitev v sili. Celotna zaščitna ovratnica
načeloma ni sprejemljiva glede na oddelek 1.2.4.3 Priloge I k Direktivi o strojih 2006/42 / ES. Vendar
pa je bilo mogoče delovanje naprave dokazati s posebnim preizkusom.
Zahteve glede sprejemljive zasnove zaščitnih ovratnikov naprav za zaustavitev v sili v ustreznih
standardih še niso na voljo. Vendar je treba opozoriti, da predlagana sprememba EN ISO 13850
vključuje preskusno metodo, s katero se zagotovi, da ovratnica ne poslabša dostopnosti.
Izklopna naprava kot zasilna zaustavitev.
Po tržnih opažanjih se tudi naprava za odklop,
kot je prikazano na sliki, uporablja kot naprava
za zaustavitev v sili.
Naprava za odklop napajanja včasih deluje
lokalno, da zadostijo zaustavitvi v sili glede na
EN 60204-1 „Varnost strojev - Električna
oprema strojev 1. del: Splošne zahteve“, v
katerih je navedeno v oddelku 10.7.4 „Lokalno
delovanje naprave za odklop napajanja za
zaustavitev v sili ”:
Naprava za odklop napajanja lahko deluje lokalno in deluje tako, da deluje v sili, kadar:
- je lahko dostopen upravljavcu; in
- je tipa:
a) stikalo-odklopnik, z varovalkami ali brez, v skladu z IEC 60947-3, kategorija
uporabe AC-23B ali DC-23B;
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b) odklopnik, z varovalkami ali brez, v skladu z IEC 60947-3, ki ima pomožni stik,
ki v vseh primerih povzroči, da stikalne naprave prekinejo tokokrog pred
odpiranjem glavnih kontaktov odklopnika;
c) odklopnik, primeren za izolacijo v skladu z IEC 60947-2;
d) katera koli druga stikalna naprava v skladu s standardom IEC, ki izpolnjuje
zahteve glede izolacije IEC 60947-1 ter kategorijo uporabe, opredeljeno v
standardu tipa C, kot je primerno za preklapljanje motorjev ali druge
induktivne naprave obremenitve;
Kadar je izklopna naprava namenjena uporabi kot izklop v sili, mora biti naprava za odklop napajanja
obarvana rdeče, ozadje mora biti rumeno. Glej tudi ISO 13850.
To omogoča napravam, ki odklopijo napajanje, da izpolnjujejo zahteve, za zagotovitev funkcije
zaustavitve v sili. Kljub temu je treba opozoriti, da se naprava za odklop napajanja šteje za izjemo in
je treba uporabiti normalno napravo za zaustavitev v sili, kadar je to mogoče.
Naprave za izklop v sili, ki pokrivajo zagon in stop-kontakt
Naprave za zaustavitev, ki pokrivajo zagon in zaustavitveni stik, kot je zaskočna loputa (glej sliko), so
posebne vrste „zaustavitvene naprave“, ki se običajno proizvajajo zunaj EU in se uporabljajo kot
običajna zaustavitev v sili za različne stroje, zlasti za manjše stroje, kot so stroji za vrtanje.

Zaporni pokrov je stikalo za zagon in zaustavitev, ki je opremljeno z rumeno loputo in rdečim
gumbom v obliki gobice, ki zajema tako stikalo za zagon kot zaustavitev.
Ko je gumb v obliki gobice aktiviran, bo loputa pritisnila gumb za zaustavitev v položaj za zaustavitev.
Loputo je mogoče držati v odprtem položaju, kar ne more zagotavljati razpoložljivosti ves čas.
Zaporni pokrov (zaskočna loputa) zato ne more zagotoviti funkcije zasilne zaustavitve, kot je
zahtevana v Prilogi I, oddelek 1.2.4.3 Direktive o strojih 2006 / 42/ ES.
Druge naprave za zaustavitev v sili
Včasih so naprave za zaustavitev v sili zasnovane kot naprave, ki jih je mogoče blokirati, zato je
izolacija varna. Običajno se bodo blokirne naprave uporabljale z napravami, ki lahko neposredno
izolirajo opremo od oskrbe z električno energijo, na primer stikalne ločilnike, odklopnike itd.
Drugih naprav za zaustavitev gibanja stroja, kot so preproge, svetlobne zavese, laserski skenerji itd.
ni mogoče šteti za napravo za zaustavitev v sili. Te naprave so varnostne naprave (kot jih zahtevajo
bistvene varnostne in zdravstvena zahteve v točki 1.3.7 z 1.4.3, ki določa njihove značilnosti.
So del varnostnega sistema za delovanje stroja in niso zasilna zaustavitev, ki jo treba zagotoviti
dodatno.
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Priloga 5
Pregled ustreznih standardov
Tip
A

Standard
EN ISO 12100
EN ISO 13854
EN ISO 13851
EN ISO 14120
EN ISO 14118
EN ISO 14199
EN ISO 13849-1
EN ISO 13849-2
EN ISO 13850
EN ISO 13851
EN ISO 13855

B

EN ISO 13856
EN ISO 13857
EN 60204-1
EN 61496-1
EN 61496-2

EN 62046
EN 62061
EN 1093
EN 1299
EN 1837
EN ISO 11161
EN 12198
EN ISO 14122

Naslov standarda
Varnost strojev - Splošna načela načrtovanja - Ocena tveganja in
zmanjšanje tveganja
Varnost strojev - Najmanjši razmiki, ki preprečujejo zmečkanine na delih
človeškega telesa
Varnost strojev - Dvoročne krmilne naprave - Načela za načrtovanje in
izbiro
Varnost strojev - Varovala - Splošne zahteve za načrtovanje in
konstruiranje nepomičnih in pomičnih varoval
Varnost strojev - Preprečevanje nepričakovanega zagona
Varnost strojev - Zaporne naprave, povezane z varovali - Načela za
načrtovanje in izbiro
Varnost strojev - Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov - 1. del:
Splošna načela za načrtovanje
Varnost strojev - Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov - 2. del:
Potrjevanje
Varnost strojev - Zaustavitev v sili - Načela načrtovanja
Varnost strojev - Dvoročne krmilne naprave - Načela za načrtovanje in
izbiro
Varnost strojev - Postavitev varovalne opreme glede na hitrost
približevanja delov človeškega telesa
Varnost strojev - Varovalne naprave, občutljive na tlak
Varnost strojev - Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg nevarnih
območij z zgornjimi in spodnjimi udi
Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve
Varnost strojev - Električno občutljiva varovalna oprema - 1. del:
Splošne zahteve in preskusi
Varnost strojev - Električno občutljiva zaščitna oprema - 2. del: Posebne
zahteve za opremo, ki uporablja aktivne optoelektronske zaščitne
elemente
Varnost strojev - Uporaba zaščitne opreme za zaznavanje prisotnosti
oseb
Varnost strojev - Funkcijska varnost na varnost vezanih električnih,
elektronskih in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov
Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak
Mehanske vibracije in udarci - Vibracijska izolacija strojev - Podatki za
uporabo vrst izolacij
Varnost strojev - Integralna razsvetljava strojev
Varnost strojev - Integrirani proizvodni sistemi - Osnovne zahteve
Varnost strojev - Ocenjevanje in zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki jih
oddajajo stroji
Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev
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Tip

Standard
EN 1114-1
EN 12622
EN 13736
EN 1525
EN 1612-1
EN 1672-1
EN 289
EN 415
EN 422
EN 528
EN ISO 16092-2
EN ISO 16092-3
EN 710

C

EN 869
EN ISO 10218-1
EN ISO 10218-2
EN ISO 11111
EN 12999
EN 280
EN 474
EN 818
EN 1010
EN 1175
EN 1493
EN 1494
EN 1677
EN 1870
EN ISO 4254
EN 12635
EN 13001
EN 13155
↓

Naziv standarda
Stroji za predelavo gume in plastike - Ekstruderji in oprema za
iztiskavanje - 1. del: Varnostne zahteve za ekstruderje
Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice za upogibanje pločevine
Varnost obdelovalnih strojev – Pnevmatske stiskalnice
Varnost vozil za talni transport - Vozila brez voznika in njihovi sistemi
Stroji za predelavo gume in plastike - Stroji za tlačno litje - 1. del:
Varnostne zahteve za dozirnike in mešalnike
Stroji za predelavo hrane - Osnovni koncepti - 1. del: Varnostne zahteve
Stroji za predelavo gume in plastike - Stiskalnice za tlačno oblikovanje in
brizganje - Varnostne zahteve
Pakirne naprave - Varnost pakirnih strojev
stroji za predelavo gume in plastike - Pihalni stroji za oblikovanje Varnostne zahteve
Regalna dvigala in oprema - Varnostne zahteve
Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice - 2. del: Varnostna zahteva za
mehanske stiskalnice
Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice - 3. del: Varnostne zahteve za
hidravlične stiskalnice
Varnostne zahteve za livarske stroje, stroje za izdelavo jeder in
pripadajočo opremo
Varnost strojev - Varnostne zahteve za enote za tlačno ulivanje kovin
Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za industrijske robote 1. del: Roboti
Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za industrijske robote 2. del: Robotski sistem in integracija v proizvodno linijo
Tekstilni stroji - Varnostne zahteve
Žerjavi - Nakladalni žerjavi
Premične dvižne delovne ploščadi
Stroji za zemeljska dela
Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene – Varnost
Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo
tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja
Varnost vozil za talni transport - Električne zahteve
Dvigala za servisiranje vozil
Premične ali prenosne dvižne naprave in spremljajoča dvižna oprema
Sestavni deli obes – Varnost
Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage
Kmetijski stroji – Varnost
Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Vgradnja in
uporaba
Žerjavi – Konstruiranje, splošno
Dvigala (žerjavi) – Varnost – Snemljiva dvigalna sredstva
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Viri :
SICK : Sensor Intelligence – Safe Machinery , (2015)
Alfred Neudorfer : Konstruiren sicherheitsgerechter Produkte, (2013)
Festo AG : Safety Technology
Laurent Giraud : Machine safety: Prevention of mechanical hazards, (2009)
Janez Dulc : Zahteve za proizvode (2016)

Uporabljeni standardi, ki niso navedeni v prilogi 5:
IEC 60364-4-41
EN 61558-2
EN 60529
EN 1127-1
EN 60079
EN 61800-5-2
EN ISO 4413
EN ISO 4414
EN 842

Nizkonapetostne električne inštalacije – 4-41. del: Zaščitni ukrepi – Zaščita pred
električnim udarom
Varnost transformatorjev, dušilk, napajalnikov in kombinacij teh elementov
Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)
Eksplozivne atmosfere - Protieksplozijska zaščita - 1. del: Osnovni pojmi in
metodologija
Eksplozivne atmosfere : Oprema - Splošne zahteve
Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo - 5-2. del: Varnostne zahteve
Fluidna tehnika - Hidravlika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne
sisteme in njihove komponente
Fluidna tehnika - Pnevmatika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne
sisteme in njihove komponente
Varnost strojev - Vidni signali za nevarnost - Splošne zahteve, načrtovanje in
preskušanje
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