
Za cznik 1 
 

 
SZKOLENIE (3 dni): 

 

„Nowa Dyrektywa Maszynowa MD 2006/42/WE oraz Wymagania bezpiecze stwa uk adów 

sterowania wg PN-EN ISO 13849-1 +Analiza wybranych obwodów bezpiecze stwa z udzia em 

programu SISTEMA” 

 

Dzie  I (7,5h): 

 
1. Ogólna koncepcja bezpiecze stwa maszyn w Europie (Traktat Rzymski, Traktat 

Amsterdamski, Dyrektywa ramowa 89/391/EWG, Kodeks pracy) 

2. Maszyny nowe – Dyrektywa Maszynowa (98/37/WE); Rozporzadzenie MGPiPS z 

10.04.2003 r.; elementy znowelizowanej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE 

3. Normy zharmonizowane z Dyrektyw  Maszynow  

4. Charakterystyka nap dów maszyn 

5. Maszyny stare, instalacje, inny sprz t roboczy – Dyrektywa Narz dziowa (89/655/EWG) - 

Rozporz dzenie MGPiPS z 30.10.2002 r. 

6. Zasady budowy, doboru i stosowania technicznych rodków bezpiecze stwa i uk adów 

sterowania. 

 

Dzie  II (6h): 

1. Omówienie funkcji bezpiecze stwa uk adów sterowania wg PN-EN ISO 13849-1 oraz norm 

zharmonizowanych z Dyrektyw  Maszynow  2006/42/WE (m.in. normy PN-EN ISO 

12100:2011, PN-EN 60204-1, PN-EN 1037). 

2. Przyk ady zastosowa  odpowiednich norm w zale no ci od specyfikacji obwodu 

bezpiecze stwa. Ró nice mi dzy funkcjami bezpiecze stwa na cz ste przywo anie (normy 

PN-EN 954-1, PN-EN ISO 13849-1, PN-EN 62061) i na rzadkie przywo anie (normy PN-EN 

61508 i PN-EN 61511). 



3. Ocena ryzyka przy budowie i u ytkowaniu maszyn. 

4. Dobór wymaganego poziomu niezawodno ci (PLr) funkcji bezpiecze stwa maszyny - 

analiza na wybranej maszynie przez klienta. 

5. Definicje kategorii niezawodno ci obwodów bezpiecze stwa wg PN-EN 954-1 i PN-EN ISO 

13849-1. 

6. Praktyczny sposób wyznaczania kategorii obwodów bezpiecze stwa - praca na 

schematach elektrycznych (przyk ady obwodów bezpiecze stwa dostarczonych przez 

klienta). 

7. Parametry niezawodno ciowe i diagnostyczne obwodów bezpiecze stwa. 

Zastosowanie dost pnych danych oraz metody obliczeniowe. 

8. Przyk ady wyliczenia podstawowych parametrów komponentów bezpiecze stwa. 

9. Analiza wybranych obwodów bezpiecze stwa maszyny wg PN-EN ISO 13849-1 -

praktyczne zastosowanie normy. 

10. Weryfikacja i walidacja obwodów bezpiecze stwa. Zakres dokumentacji technicznej  

maszyny i SRP/CS (zaimplementowanych obwodów bezpiecze stwa.   

 

Dzie  III (6h): 

 

1. Prezentacja oprogramowania wspieraj cego analiz  obwodów bezpiecze stwa -SISTEMA. 

2. Zastosowanie bibliotek producentów w programie SISTEMA. 

3. Przyk ad analizy parametrów komponentów obwodu bezpiecze stwa. 

4. Przyk ady analizy obwodów bezpiecze stwa z u yciem programu SISTEMA (analiza na 

wybranych obwodach dostarczonych przez klienta). 

5. Ró nice w zastosowaniu PN-EN 954-1 i PN-EN ISO 13849-1. Zalety i wady obu norm w 

praktycznym zastosowaniu 

  

Wyk adowcy ELOKON Polska 

mgr in . Markus Kusiak / mgr in . Mariusz G owicki Adresat szkolenia 

Kierownictwo, projektanci maszyn i stanowisk pracy, technolodzy, s by utrzymania ruchu 

(elektrycy, mechanicy), s by systemów zarz dzania bezpiecze stwem, jako ci  i rodowiskiem.



 


