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Retrofit 

-  Wymiana zużytych części lub starych 
komponentów przy jednoczesnym 
utrzymaniu autentycznej instalacji i 
konfiguracji urządzeń. 



  

Szerokość zagadnienia w zależności od stanu 
maszyny i posiadanej dokumentacji:

-Maszyna kompletna wraz z dokumentacją DTR,

-Maszyna posiadająca usterki  w układzie mechanicznym, bądź 
elektrycznym,

-Maszyna niekompletna:

     braki w układzie mechanicznym lub elektrycznym, bądź nadmierne 
zużycie elementów w/w urządzeń, oraz brak kompletnej 
dokumentacji techniczno-ruchowej,  jak i ponowna instalacja w 
nowych warunkach (temat omawiany).



  

Wieloetapowość

Etap1 - rozpoznanie stanu bezpieczeństwa maszyn,

Etap2 - analiza stanu całościowego maszyny,

Etap3 – realizacja,

Etap4 - potwierdzenie zgodności z wymaganiami         
minimalnymi.

Etap5 - walidacja układu.



  

Etap 1

Rozpoznanie stanu bezpieczeństwa maszyn

-opracowanie założeń związanych z instalacją maszyny wynikających z
jej specyfiki pracy, oraz ze sposobu realizacji obowiązków operatora
podczas obsługi i eksploatacji,
-instalacja maszyny według w/w założeń,
-ocena ryzyka  na podstawie PN-EN ISO14121-1:2008,
-określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego
według ESSZB i wyznaczenie wskaźnika PL dla układu wyłączenia
awaryjnego stosując metodykę według PN-EN ISO 13849-1:2008, oraz
ewentualne projektowanie układu bezpieczeństwa na podstawie w/w
normy.

 



  

Ocena ryzyka  na podstawie PN-EN ISO14121-1:2008



  

Etap 2

Analiza stanu całościowego maszyny

-analiza stanu układu mechanicznego,

-analiza stanu układu elektrycznego,

-analiza sposobu sterowania maszyną,

-analiza posiadanej dokumentacji technicznej maszyny,

-wydanie wniosków.



  

Etap 3
Realizacja

-analiza i wybór rozwiązań (szacowanie kosztów technicznych i 
organizacyjnych),

-projektowanie układu elektrycznego zarządzającego 
bezpieczeństwem w obrębie maszyny,

-konstruowanie w/w układu na podstawie projektu wykonawczego,

-zastosowanie środków ochrony według normy                                    
PN-EN ISO 12100-1:2005,

-odtworzenie brakujących elementów dokumentacji techniczno-
ruchowej,

-wydanie instrukcji stanowiskowych dla osób wykonujących obowiązki 
na terenie linii technologicznej.



  

Etap 4
Potwierdzenie zgodności z wymaganiami minimalnymi

-dokonanie oględzin maszyny lub linii technologicznej,

-wydanie listy kontrolnej określającej wymagania minimalne na 
podstawie oględzin maszyny lub maszyn,

-dopuszczenie do ruchu w przypadku spełnienia wymagań 
minimalnych.



  

Etap 5
Walidacja układu

Podczas realizacji całościowej projektu istnieje możliwość 
niezdefiniowania wszystkich zagrożeń występujących w obrębie 
maszyny. Należy zatem prowadzić ciągłą kontrolę maszyny lub linii 
technologicznej w celu ich określenia i podjąć działania walidacyjne 
na podstawie normy      PN-EN ISO 13849-2:2008. 
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