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Wymogi 

bezpieczeństwa 

Art. 95 Traktatu UE 

(swobodny przepływ towarów) 

Art. 137 Traktatu UE 

(bezpieczeństwo w przemyśle) 

np. maszyny 

Dyrektywa NN 

Dyrektywa ATEX, inne … 

Dyrektywa Maszynowa 

Standardy zharmonizowane 

Wytwórcy maszyn 

Prawo krajowe 

Użytkownik 

Dyrektywa szczegółowa 

„BHP – eksploatacja maszyn” 

(86/655/EEC) 

Dyrektywa ramowa „Bezpieczeństwo 

przemysłowe” (89/391/EEC) 

Dostawca maszyn na rynek Unii Europejskiej 

musi przestrzegać: 

- obowiązujących Dyrektyw UE 

 

Analiza Ryzyka wynika: 

  - SIL / PL 

  - zastosowanie dedykowanego sprzętu (Failsafe) 

  - CE przez domniemanie lub potwierdzenie zgodności 

     przez jednostkę notyfikowaną 

      

 

- Lokalnego prawa kraju, w którym maszyna 

  będzie eksploatowana 

    

     Maszyna może podlegać dodatkowym odbiorom przez 

     lokalne, wskazane instytucje 
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Maszyny szczególnie „uciążliwe”…. 

1. Wprowadzają do otoczenia szczególnie duże zagrożenia 

(wymienione w załączniku IV Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE np. prasy – muszą być odebrane przez niezależną jednostkę 

notyfikowaną) 

 

2. Zgodnie z lokalnym prawem, przed oddaniem do eksploatacji podlegają dodatkowym odbiorom instytucji rządowych 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 7.12.2012 r. wymienia instalacje podlegające nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego, 

np. instalacje wykorzystujące palniki – o określonych mocach cieplnych)   

 

 

 

     
   Wytłaczanie    Piece, kotły , termy, bojlery    Cięcie 
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Dedykowany sprzęt 

i oprogramowanie  

 

 

- Użycie centralnych lub rozproszonych hw SIMATIC F 

   (ET200S/SP/M/pro/eco z PROFIsafe) 

- Programowanie w certyfikowanym narzędziu sw 

  (STEP7 v.5.5 + DS lub STEP7 v.13 + SA 

   z certyfikowanymi przez TÜV bazowymi bibliotekami) 

 

Zapewnia zgodność z wszystkimi uznanymi w świecie 

standardami bezpieczeństwa: 

 

- IEC 61508 do SIL 3 

- IEC 62061 do SIL 3 

- EN ISO 13849-1: 2006 do PL e 

- UL 1998, UL 508 i UL 991 

- NFPA 79-2002 (US) i NFPA 85 (US) 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Proste przekaźniki 

bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 

     

Programowalne przekaźniki bezp. 

 

 

 

 

 

Procesory + komputery Failsafe 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Peryferia Failsafe 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Napędy z wbudowanymi 

funkcjami bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 

     

PROFINET z PROFIsafe 

PROFIBUS z PROFIsafe 

 

 

 

 

 

 

STEP7 2010 + Distributed Safety (classic) 

TIA Portal v13 + Safety Advanced 

(Step7 Basic + Safety Basic) 

 

 

 

 

 

 

     

Aparaty i czujniki  

bezpieczeństwa, 

aktywatory    

AS-I z ASIsafe 
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PRASY… 

Problemy.. 

Różne typy pras (zasada działania). 

Różne zjawiska dynamiczne 

Te same poziomy bezpieczeństwa PL/SIL 

Normy ogólne 

- EN 62061 (do SIL 3), 

- EN ISO 13849-1 (do PL e) 

 

Normy specjalistyczne 

- EN 692 : Prasy mechaniczne – bezpieczeństwo” 

- EN 693 : Bezpieczeństwo obrabiarek – 
                 Prasy Hydrauliczne 

- EN 12622 : Bezpieczeństwo obrabiarek –  
                     Hamulce pras hydraulicznych 

- EN 13736 : Bezpieczeństwo obrabiarek – 
                      Prasy pneumatyczne 

 

 

 

 

 

Prasy mechaniczne Prasy hydrauliczne 

Wydajność: niska, 

duży wpływ na 

proces formowania 

    

Wydajność: średnia do 

wysoka, mały wpływ na 

proces wytwarzania 

Wydajność: średnia do 

wysoka, duży wpływ na 

proces formowania 

Prasa  kołem 

zamachowym 

Serwoprasa 
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PRASY – czy można prościej ?.... TAK   

… przez zastosowanie opcjonalnej biblioteki „Bezpieczne Prasy” (Safety PRESS). 

 

Pakiet „Bezpieczne Prasy”  zawiera:  

■  Specjalistyczne dla pras funkcje bezpieczeństwa (v.2.0.5): 38 funkcji obejmujących 

     zagadnienia pras mechanicznych, hydraulicznych i serwopras 

■  Certyfikowany opis każdej z funkcji 

■  Przykładowy projekt użycia funkcji dla pras mechanicznych, hydraulicznych, serwopras 

■  Podręcznik aplikacyjny – szczegółowy opis przykładowych projektów 

 

Cechy szczególne: 

■  Zbudowane w Distributed Safety i Safety Advanced (F-FBD/ F-LAD) jako bibl. aplikacyjne 

■  Zabezpieczone „Know How“ - nie można modyfikować kodu funkcji 

■  Posiadają unikalne sumy kontrolne CRC 

■  Parametryzowane przez użytkownika 

■  Dla ET200F, S7-300F, S7-400F 
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PRASY – Parametryzacja funkcji 

Przykład funkcji: 

 

„ENC_MON” (FB73) 

Detekcja uszkodzenia wału i monitoring stanu enkodera 

▪ Obsługa enkodera z PROFisafe zamiast krzywki mechanicznej 

▪ Monitoring stanu enkodera w funkcji stanu zaworu bezpieczeństwa prasy 

▪ Parametryzowany czas załączenia i cyklu pracy prasy  

 

 

   „BRK_TEST” (FB175) 

   Funkcja do testu hamulca serwonapędu 

 ▪   Pełna sekwencja testująca jakość hamulca 
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PALNIKI…  

Problemy.. 

Różnorodność urządzeń wykorzystujących palniki 

Ten sam algorytm zasilania paliwem i monitoringu spalania 

 

Normy ogólne 

- EN 62061 (do SIL 3), 

- EN ISO 13849-1 (do PL e) 

 
Normy specjalistyczne 
 

- EN 746-2     : Urz. przemysłowe do procesów cieplnych – Cz.2: 

                         Wymagania dot. bezp. systemów spalania i układów paliwowych 

- EN 298        :  Automatyczne układy sterowania palnikiem przeznaczone do palników 

                         i urządzeń spalających paliwa gazowe lub paliwa ciekłe 

- EN 676        :   Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do paliw gazowych 

- EN 267        :  Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ciekłe 

- EN 1643      :  Certyfikowane systemy zaworowe do automatycznego odcięcia palników 

                          gazowych i aparatów zasilanych gazem 

- EN 12952-8 : Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 8: 

                          Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych na paliwa ciekłe i gazowe do kotłów 

- EN 12953-7 : Kotły płomieniowe – Część 7: 

                          Wymagania dla instalacji paleniskowych na paliwa ciekłe i gazowe 

- ISO 13577    : Piece przemysłowe i skojarzona aparatura procesowa – Bezpieczeństwo 

- NFPA 85       : Analiza zagrożeń kotłów i systemów grzewczych 

- NFPA 86       : Standardy dla pieców i piekarników 
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Palniki – czy można prościej ? TAK   

… przez zastosowanie opcjonalnej biblioteki „PALNIKI” (BURNER). 

 

Biblioteka PALNIKI zawiera:  

■  Specjalistyczne dla palników olejowych i gazowych: 9 funkcji 

■  Funkcje sterujące z wbudowanymi blokadami bezpieczeństwa  

■  Podręcznik opisujący zasady działania każdej z funkcji (sekwencje czasowe) 

■  Podręcznik aplikacyjny pisujący budowę przykładowej aplikacji 

■  Listę komponentów SIEMENS do budowy plikacji sterowania palnikami 

 

Cechy szczególne: 

■  Zbudowane w Safety Advanced (F-FBD/ F-LAD) jako biblioteki aplikacyjne 

■  Zabezpieczone „Know How“ - nie można modyfikować kodu funkcji 

■  Funkcje posiadają unikalne sumy kontrolne CRC 

■  Parametryzowane przez użytkownika 

■  Dla S7-1200F, S7-1500F, ET200F, S7-300F, S7-400F 

 

F_AIRD 
Sterowanie zaworami paliwa, 

przepustnicami powietrza i spalin 

F_TIGHTN Test szczelności rurociągu gazowego 

F_IGNTR 
Sterowanie zapłonem palnika głównego / 

pilotującego 

F_POS_CH Monitoring położenie zaworów 

F_OIL_CLEAN Czyszczenie palnika olejowego 

F_GAS_BU Sterowanie palnikiem gazowym 

F_OIL_BU Sterowanie palnikiem olejowym 

F_PRE_PURGE Przedmuch / wentylacja kotła  

F_RD_SENSOR 
Ocena jakości standardowych pomiarów 

analogowych  
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Przykład funkcji: 

 

„F_AIRD” (FB5) 

Sterowanie zaworami paliwa i przepustnicami 

▪ sterowanie zaworami paliwa z feedback-iem 

▪ sterowanie przepustnicami powietrza (feedback) 

▪ sterowanie przepustnicami spalin (feedback) 

 

 

 „F_GAS_BU” (FB10) 

  Główna funkcja sterująca spalaniem palnika 

▪ Inicjacja zapalenia głównego palnika 

▪ Kontrola dopuszczalnych czasów 

   sekwencji uruchomienia 

 

 

 

PALNIKI – Parametryzacja funkcji 
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PALNIKI – Przykład programu sterującego pracą palnika 

Program sterujący zapłonem 

palnika głównego bez pilota 

Sterowanie zaworem 

bezpieczeństwa 

    

Detekcja płomienia pilota i palnika głównego 

Detekcja płomienia 

przez pomiar 

temperatury 
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PALNIKI – Przykład: Program sterujący palnikiem olejowym 
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Podsumowanie 

  

1. Redukcję czasu programowania obsługi aparatów bezpieczeństwa przez zastosowanie gotowych funkcji 

(np. funkcja obsługi zaworu dozującego paliwo, funkcja wyboru trybu pracy prasy, fn odczytu krzywki położenia),   

2. Redukcję czasu programowania sekwencji sterujących oraz algorytmów bezpieczeństwa 

(np. funkcja – sekwencja przewietrzania, 

3. Standaryzację programów różnych maszyn (te same dedykowane funkcje), 

4. Uniezależnienie jakości programu od doświadczenia programisty, 

5. Skrócenie czasu uruchomienia maszyny / instalacji (przejrzysty, standaryzowany kod programu), 

6. Skrócenie czasu diagnozowania usterek (jw.), 

7. Uproszczenie odbioru instalacji (kod zawarty w funkcjach został przetestowany) 

8. Uproszczenie dokumentacji programu – redukcja ilości stron.   

 

 

 

 

 

 

     

Korzyści z zastosowania dodatkowych bibliotek 
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Jak zdobyć biblioteki PRASY / PALNIKI 

PRASY (SAFETY PRESS) 

Biblioteka płatna, można ją zamówić w BR SIEMENS lub u firm partnerskich 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

PALNIKI (BURNERS) 

Biblioteka bezpłatna, można pobrać ze strony wsparcia:  

 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109477036 

  
 

 

 

6AU1837 0EA10 0DX1 STEP7 Classic: SIMATIC S7-F/P V2.0.X 

6AU1837 0EA10 0DX2 STEP7 Classic: SIMATIC S7-F/P, Licencja maszynowa 

6AU1837 0EA10 0GX1 TIAP V13: SIMATIC S7-F/P, Licencja inżynieryjna 

6AU1837 0EA10 0GX2 TIAP V13: SIMATIC S7-F/P, Licencja maszynowa 
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 Andrzej Cyganik 

 Promocja i Doradztwo Techniczne SIMATIC Failsafe 

 SIEMENS Sp. Z o.o. 
Digital Factory  
ul. Zakopiańska 72, 
30-418 Kraków, PL 
 
andrzej.cyganik@siemens.com 
 
 
 
 
 
 
www.siemens.pl/simatic 

simatic.pl@siemens.com 

 

Dziękuję za uwagę …. 

mailto:andrzej.cyganik@siemens.com
http://www.siemens.pl/simatic
http://www.siemens.pl/simatic
http://www.siemens.pl/simatic

