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Úvod

4

K legislativě bezpečnosti strojních zařízení existují různé
příručky, které někdy podávají zkreslený obraz
o požadavcích této legislativy.
Tato příručka se snaží předkládat aktualizované a nestranné informace, aby s její
pomocí mohli konstruktéři a projektanti navrhovat stojní zařízení, které je bezpečné
a odpovídá současným požadavkům. Tato příručka nepředstavuje vyčerpávající návod
pro shodu s bezpečnostní legislativou ani nenahrazuje příslušné normy; jejím účelem je
provést vás jednotlivými logickými kroky a odkázat vás na relevantní zdroje informací.
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Proč bezpečnost?

6

Stejně jako morální závazek nikomu neublížit existují i zákony
vyžadující zajištění bezpečnosti strojů a pádné ekonomické
důvody pro prevenci nehod.
Bezpečnost je třeba brát v úvahu již při navrhování a dále po celý životní cyklus stroje, který
zahrnuje návrh, výrobu, instalaci, seřizování, provoz, údržbu, případně likvidaci.

Návrh / Výroba

Instalace

Seřizování / Provoz

Údržba

Nové stroje – Směrnice o strojních zařízeních
Směrnice 98/37/ES o strojních zařízeních požaduje, aby výrobci zajistili určitou minimální
úroveň bezpečnosti strojů a zařízení prodávaných v Evropské unii.
Nová směrnice 2006/42/ES, týkající se strojních zařízeních (NV 176/2008 Sb), začala platit
od 29. prosince 2009.
Stroje musí být vyrobeny ve shodě se základními zdravotními a bezpečnostními požadavky
(EHSR) uvedenými v příloze 1 této směrnice, což definuje minimální úroveň ochrany v rámci
EEA (Evropského hospodářského prostoru).
Před uvedením stroje na trh EU musí výrobce zajistit shodu stroje s příslušnými předpisy.
Správní orgány mohou požadovat předložení technické specifikace stroje. Dále je třeba zajistit
označení CE a podepsat prohlášení o shodě.
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Provozované strojní zařízení
Provozovatel strojního zařízení má povinnost provozovat strojní zařízení ve shodě se směrnicí
89/655/EHS (NV 378/2001 Sb.) o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci. Tu lze v zásadě splnit používáním
zařízení, která odpovídají příslušným normám.
Směrnice se vztahuje na používání veškerých zařízení, včetně mobilních a zdvihacích zařízení
na všech pracovištích a v každé situaci.
Vyžaduje, aby všechna zařízení byla způsobilá k provozu a aby byla jejich způsobilost zajištěna
pravidelnými kontrolami a údržbou.

Náklady z důvodu nehod
Některé náklady jsou jasné – např. nemocenská pro zraněné
zaměstnance, ale jiné se určují hůře. Úřad pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci ve Velké Británii (HSE) uvádí jako příklad nehodu
u vrtačky, která podnik celkově přišla na 45 000 liber (cca 51 300 eur)
(HSE INDG355). Částka ale nezahrnuje řadu méně zřejmých nákladů,
takže některé výpočty tuto částku až zdvojnásobují. Nehoda
analyzovaná společností Schneider Electric, při níž došlo
k léčitelnému úrazu hlavy, přišla zaměstnavatele na cca 90 000 liber
(cca 102 600 eur), ze kterých mohla pojišťovna uhradit pouze 37 000
liber (cca 42 200 eur). Celkový finanční dopad může zahrnovat zvýšení
pojistného, výrobní ztráty, ztrátu zákazníků a dokonce ztrátu reputace.
Opatření ke snížení rizik mohou dokonce vést ke zvýšení produktivity.
Například použití světelných bariér k ochraně přístupových zón
strojů usnadňuje proces vkládání a vyjímání předmětů, zónování
oddělovacích zařízení umožňuje vypnout určitou část stroje pro účely
údržby a nechat ostatní části stroje v chodu.
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Tyto předpisy se
vztahují na všechny
zaměstnavatele,
živnostníky a další
osoby, které mají vliv
na nákup pracovních
zařízení.

99

Právní rámec
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Směrnice ES
Právní nástroj pro harmonizaci legislativy členských států Evropské unie.
Definuje základní zdravotní a bezpečnostní požadavky (EHSR).
Převádí se do národní legislativy (zákony, výnosy, nařízení, předpisy).

Norma
„Norma“ je technická specifikace schválená uznávaným normalizačním orgánem
pro opakované nebo stálé používání.

Harmonizovaná norma
Norma je harmonizovaná po vydání ve všech členských státech Evropské unie.

Předpoklad shody
Pokud je výrobek vyroben ve shodě s harmonizovanou evropskou normou, která je uvedena
v Úředním věstníku Evropské unie a která pokrývá jeden nebo více bezpečnostních
požadavků, má se za to, že výrobek odpovídá těmto základním bezpečnostním požadavkům
dané normy. Seznam těchto norem naleznete na http://www.newapproach.org/Directives/
DirectiveList.asp.

Je samozřejmě
nutné zajistit shodu
strojního zařízení
se všemi dalšími
zdravotními
a bezpečnostními
požadavky
a s požadavky, na
kterých určitá norma
zakládá předpoklad
shody.
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Normy A, B a C
Evropské normy pro bezpečnost strojních zařízení mají následující strukturu:

A

B1

B2

C

Normy typu A základní bezpečnostní normy
	Stanovují základní pravidla, konstrukční principy, terminologii a obecné faktory, které se
vztahují na veškerá strojní zařízení.

Normy typu B obecné bezpečnostní normy
 eší bezpečnost z určitého hlediska nebo se zabývají jedním bezpečnostním prvkem,
Ř
který lze použít v rámci širokého rozsahu strojních zařízení:
–	normy typu B1 řeší konkrétní bezpečnostní faktory (např. bezpečné vzdálenosti, teplotu
povrchu, hluk);
–	normy typu B2 řeší konkrétní bezpečnostní prvky (např. obouruční ovládací zařízení,
blokovací zařízení, zařízení citlivá na tlak, kryty);

Normy typu C bezpečnostní normy strojních zařízení
	Zabývají se podrobnými bezpečnostními požadavky na konkrétní stroj nebo skupinu strojů.
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Pokud se ustanovení normy typu C liší od jednoho nebo
více ustanovení normy typu A nebo B, má přednost norma
typu C. EN12 100 je norma typu A.

Tabulka s příklady typů norem:
EN/ISO 12100

A

EN 574

B

Bezpečnost strojních zařízení – Zásady pro posouzení a snížení rizika
Dvouruční ovládací zařízení – Funkční hlediska – Zásady pro konstrukci

EN/ISO 13850

B

Nouzové zastavení – Zásady pro konstrukci

EN/IEC 62061
B
		

Funkční bezpečnost elektronických a programovatelných řídicích 		
systémů souvisejících s bezpečností

EN/ISO 13849-1
B
		

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích 		
systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

EN 349

Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

B

EN/SO 13857
B
		

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení 		
dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

EN/IEC 60204-1
B
		

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: 		
Všeobecné požadavky

EN 999/ISO 13855
B
		

Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí 		
lidského těla

EN 1088/ISO 14119
B
		

Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci
a volbu

EN/IEC 61496-1
B
		

Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky
a zkoušky

EN/IEC 60947-5-5
B
		

Spínací a řídicí přístroje nn – Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích
obvodů – Přístroje pro nouzové zastavení s mechanickým zajištěním

EN 842
B
		

Vizuální signály nebezpečí – Všeobecné požadavky, navrhování
a zkoušení

EN 1037

Zamezení neočekávanému spuštění

B

EN 953
B
		

Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých
ochranných krytů

EN 201
C
		

Stroje pro zpracování pryže a plastů – Vstřikovací stroje – 			
Bezpečnostní požadavky

EN 692

C

Obráběcí a tvářecí stroje – Mechanické lisy – Bezpečnost

EN 693

C

Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Hydraulické lisy

EN 289
C
		
		

Stroje pro zpracování pryže a plastů – Bezpečnost – Vyfukovací tvářecí 		
stroje používané na výrobu dutých předmětů – Požadavky na konstrukci
a stavbu

EN 422
C
		

Vyfukovací tvářecí stroje používané na výrobu dutých předmětů – 		
Požadavky na konstrukci a stavbu

EN/ISO 10218-1
C
		

Roboty pro výrobní prostředí – Požadavky na bezpečnost – Část 1: 		
Robot

EN 415-4

C

Bezpečnost balicích strojů – Část 4: Paletizátory a depaletizátory

EN 619
C
		
		

Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost
a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou 		
manipulaci manipulačních jednotek

EN 620
C
		
		

Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na
bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové 		
dopravníky pro sypký materiál
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Odpovědnost výrobce
Výrobci, kteří uvádějí své stroje na trh Evropské unie (EU), musí jednat v souladu se
směrnicí o strojních zařízeních. Upozorňujeme, že výraz „uvedení na trh“ zahrnuje také
případy, kdy společnost dodá stroj sama sobě - tedy vyrobí nebo upraví stroj pro své
účely, a případy, kdy společnost vyveze stroj do EU.

Odpovědnost uživatele
Uživatel se musí přesvědčit, zda mají nově zakoupené stroje označení CE a zda má
k dispozici prohlášení o shodě s požadavky směrnice o strojních zařízeních. Stroje musí
používat v souladu s pokyny výrobce.
Stávající stroje, které byly uvedeny do provozu před začátkem platnosti směrnice
o strojních zařízeních, nemusí být s touto směrnicí ve shodě. Musí být ale ve shodě s NV
378/ 2001 Sb. a musí být bezpečné a způsobilé ke svému účelu.
Úpravy strojů, včetně úprav prováděných pro vlastní účely, lze považovat za výrobu nových
strojů. Společnost, která stroj upravuje, si musí být vědoma toho, že bude možná muset
vydat nové prohlášení o shodě a označení CE.
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Posouzení rizik
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Aby mohl být stroj (nebo jiné zařízení) bezpečný, je třeba
posoudit rizika spojená s jeho používáním.
Proces posouzení a snižování rizik je popsán v normě
EN/ISO 12100.

Pro posouzení rizik je k dispozici několik technik a o žádné nelze říct, že je „jediná správná“.
Normy stanovují obecné zásady, ale nemohou stanovit, co je vhodné pro každý jednotlivý
případ. V ideálním případě by norma stanovila hodnotu nebo „váhu“ každého rizika
a cílovou hodnotu, kterou by nebylo možné překročit. To ale nelze hned z několika důvodů.
Váha přiřazená každému riziku a tolerovatelná úroveň rizika by se odvíjela od řady různých
úsudků, které by se lišily dle posuzovatele a dle prostředí. Například rizika, která by byla
přijatelná v továrně se zkušenými zaměstnanci, by nebyla přijatelná v prostředí přístupném
veřejnosti a dětem. Historické četnosti nehod/událostí mohou sloužit jako užitečný ukazatel,
ale na jejich základě nelze spolehlivě určit očekávanou četnost nehod.
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Identifikace provozních faktorů stroje
Co je hodnoceno? O jaké rychlosti / zátěže / látky se jedná? Například kolik láhví vyrobí
za hodinu tvářecí stroj, kolik materiálu k tomu zpracuje a při jaké teplotě? Nezapomeňte
zvážit také předpokládané nesprávné použití, tedy možné používání stroje v rozporu
se specifikací. Jaká je očekávaná životnost stroje a aplikace? Pravděpodobný způsob
likvidace po skončení životnosti?

Identifikace rizik
Které vlastnosti stroje mohou způsobit poranění osob? Zvažte možnost zachycení,
rozdrcení, pořezání nástroji, ostrými hranami stroje nebo zpracovávaným materiálem.
Dalšími faktory ke zvážení jsou stabilita stroje, hluk, vibrace a emise látek nebo radiace
a dále popáleniny způsobené horkými povrchy, chemikáliemi nebo třením při vysokých
rychlostech. Fáze identifikace rizik musí zahrnovat všechna rizika související se životním
cyklem stroje, včetně rizik při konstrukci, instalaci a likvidaci.
Níže jsou uvedeny příklady typických rizik. Podrobnější seznam obsahuje norma
EN/ISO 12100.

Koho mohou identifikovaná rizika poškodit a v jakých případech?
Kdo přichází do kontaktu se strojem a kdy a proč? Znovu je třeba zvážit nesprávné použití,
včetně možnosti použití stroje neškolenými osobami. Nejde pouze o operátory, ale také
o úklidový personál, bezpečnostní pracovníky, návštěvy a veřejnost.
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Propíchnutí, probodnutí,
odření, useknutí, pořezání

Zachycení, zamotání,
vtažení

Náraz

Usmrcení elektrickým
proudem

Únik nebezpečných látek

Popálení

Rozdrcení

Zde jsou uvedeny
příklady typických
rizik. Podrobnější
seznam obsahuje
norma EN/ISO 12100.

Seřazení rizik dle jejich závažnosti
EN/ISO 12100 popisuje tuto fázi jako „Posouzení rizik“. To lze provést, když se potenciální
škody vyplývající z rizika, vynásobí úrovní vystavení riziku. Je třeba počítat s tím, že riziku
může být vystaveno více osob.
Vzhledem k tomu, že každá nehoda může vést ke smrtelnému úrazu, je těžké odhadnout
potenciální škody. Avšak z několika možných následků bude vždy jeden pravděpodobnější
než ostatní. Proto je třeba zvážit všechny možné následky a ne pouze nejzávažnější.
Výsledkem procesu posouzení rizik by měla být tabulka různých rizik spojených se strojem,
uvádějící závažnost každého rizika. U stroje nelze stanovit žádnou jednotnou „klasifikaci
rizik“ nebo „kategorii rizik“ – každé riziko je třeba zvážit zvlášť. Upozorňujeme, že závažnost
lze pouze odhadnout – posouzení rizik není přesný ani konečný proces. Účelem posouzení
rizik je poskytnout návod k jejich snížení.

Riziko
spojené
s možným
nebezpečím

Závažnost
potenciálních
škod

Pravděpodobnost
výskytu
Četnost a doba
expozice
Možnost eliminace
nebo snížení
pravděpodobnosti
výskytu události, při
které může dojít ke
škodám
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Snížení rizik
Popis procesu snížení rizik je součástí EN/ISO 12100.
Snížení rizik je definované ve smyslu eliminace rizik: „cílem přijatých opatření musí být
eliminace jakýchkoliv rizik v rámci předpokládaného použití strojních zařízení, včetně fáze
přepravy, montáže, demontáže, odstavení a likvidace.“
Zásadou je, že pokud je možné riziko snížit, musí být sníženo. To je ale třeba dát do
kontextu s ekonomickou realitou a předpisy v těchto případech používají slova jako je
„úměrně“, která indikují, že některá rizika nelze eliminovat bez neúměrně velkých nákladů.
Proces posouzení rizik se opakuje – rizika je třeba identifikovat, seřadit dle důležitosti,
kvantifikovat, navrhnout opatření k jejich snížení (v prvé řadě použitím bezpečné
konstrukce, následně použitím bezpečnostních prvků). Poté znovu posoudit rizika
a stanovit, zda došlo k omezení rizik na přijatelnou úroveň a zda nebyla identifikována
žádná další. Následující kapitola pojednává o bezpečné konstrukci a bezpečnostních
prvcích.
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Začátek

Odhad rizik

Posouzení rizik

Je stroj bezpečný?
Ne

Posouzení rizik

Identifikace potenciálních
rizik

Analýza rizik

Stanovení mezních hodnot
strojního zařízení

Konec
Ano

Snížení rizik
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Bezpečná
konstrukce
a bezpečnostní
prvky
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Vnitřně bezpečná konstrukční opatření
Některým rizikům je možné zabránit použitím jednoduchých opatření; lze eliminovat úlohu,
se kterou je riziko spojeno? Riziko lze někdy eliminovat automatizací úloh, jako je například
vkládání předmětů do stroje. Lze riziko odstranit? Použití nehořlavého rozpouštědla
k čištění stroje například odstraňuje požární rizika spojená s hořlavými rozpouštědly. Tato
fáze je známá jako vnitřně bezpečná konstrukce, a je jediným způsobem, jak snížit
riziko na nulu.
Když odpojíte pohon koncového válce dopravníku, snížíte možnost, že válec někoho
zachytí. Výměna drátěných kol za hladké disky sníží riziko useknutí. Odstranění ostrých
hran, rohů a výčnělků může zabránit pořezání a odřeninám. Zvětšení minimálních mezer
může zabránit rozdrcení částí těla, snížení maximálních mezer může zabránit možnosti
vniknutí části těla do prostoru. Snížení sil, rychlostí a tlaku povede ke snížení rizika.

Eliminace nebezpečných prvků v rámci vnitřně bezpečné konstrukce			

Zdroj: BS PD 5304

Vyhněte se nahrazení jednoho rizika druhým. Například pneumatické nástroje eliminují rizika
spojená s elektrickým proudem, ale způsobují nová rizika vyplývající z použití stlačeného
vzduchu, jako je nebezpečí vniknutí vzduchu do těla nebo hluk z kompresoru.

Normy a legislativa
stanovují jasnou
hierarchii řídicích
prvků. Nejvyšší
prioritu má
eliminace rizik nebo
snížení rizik na
přijatelnou úroveň
na základě principů
vnitřně bezpečné
konstrukce.
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Bezpečnostní prvky a doplňující opatření
(dle EN/ISO 12100)
Tam, kde není možné použít vnitřně bezpečnou konstrukci, se použijí bezpečnostní prvky. Tato opatření
zahrnují například pevné kryty, blokovací zařízení, snímače přítomnosti zabraňující spuštění atd.
Bezpečnostní kryty zamezují osobám v kontaktu s nebezpečnými prvky nebo uvádějí nebezpečné prvky
do bezpečného stavu.
Samotné kryty mohou být pevné nebo pohyblivé, elektricky řízené nebo blokované.

Typická ochranná zařízení používaná jako součást bezpečnostních
systémů zahrnují:
Blokovací spínače pro detekci polohy pohyblivých krytů pro řízení blokování, které obvykle
umožňují vkládání / vyjímání předmětů, čištění, seřizování, úpravy atd.
Ochrana operátorů spočívá v zastavení stroje v případě vytažení akčního členu (ovládače)
z hlavy spínače, aktivace páky nebo pístu, otevření krytu nebo otočení závěsu krytu o 5° –
obvykle u strojů s nízkou setrvačností (tj. rychlým zastavením).
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Světelné bariéry pro detekci vniknutí do nebezpečného prostoru
Prstem, rukou nebo celým tělem (rozlišení do 14 mm, 30 mm a nad 30 mm).
Světelné bariéry se obvykle používají při manipulaci s materiálem, balení,
u dopravníků, ve skladech a v dalších aplikacích. Jsou určeny k ochraně osob
operujících nebo pracujících v blízkosti strojních zařízení tak, že zastaví pohyb
součástí v případě přerušení jednoho z paprsků. Umožňují zajistit ochranu osob
a současně volný přístup ke stroji. Absence dveří nebo krytů umožňuje snížit čas
potřebný na vložení předmětu do stroje, kontrolu nebo seřízení a samozřejmě
usnadňuje celý přístup.

Bezpečnostní nášlapné rohože pro detekci osob
Přiblížení, stání nebo vniknutí do nebezpečného prostoru, výskyt
v nebezpečném prostoru.
Bezpečnostní nášlapné rohože se obvykle používají u čelní strany
nebo v okolí potenciálně nebezpečných strojů nebo robotů.
Zajišťují ochrannou zónu mezi operátory a všemi nebezpečnými
pohyby. Jsou určeny zejména k zajištění bezpečnosti pracovníků
a obvykle se používají s doplňujícími bezpečnostními prvky, jako
jsou světelné bariéry. Jejich funkce spočívá v detekci vstupu osob
na rohož a zastavení nebezpečných pohybů.
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Elektromagnetická blokovací zařízení (elektrické
bezpečnostní prvky s jištěním) pro blokování krytů
Jsou používané v nebezpečných provozních fázích. Na rozdíl od blokovacích
zařízení, která nejsou vybavena elektromagnetem, se tato zařízení používají na
strojích s vysokou setrvačností – tedy u zařízení s pomalým zastavováním, ke
kterým lze umožnit přístup až po zastavení nebezpečného pohybu. Obvykle se
používají se zpožďovacím obvodem (pokud je stanovena doba zastavení) nebo
detekcí nulové rychlosti (pokud se doba zastavení může lišit), aby byl přístup
možný pouze po dosažení bezpečných podmínek.
Blokovací zařízení je třeba volit a instalovat s ohledem na minimalizaci možnosti
poruch a chyb. Celkové bezpečnostní řešení nesmí bezdůvodně zpomalovat
výrobní cykly. Kroky k zajištění výše uvedených podmínek zahrnují:
– spolehlivou montáž zařízení na pevném místě, která k odstranění nebo úpravě
zařízení vyžaduje použití speciálního nástroje;
– kódování zařízení a systémů – mechanické, elektronické, magnetické nebo
optické;
– fyzické překážky nebo krytí zabraňující přístupu k blokovacímu zařízení
v případě otevření krytu;
– nosné konstrukce zařízení, které musí být dostatečně pevné k zajištění
správné funkce.

Obouruční ovládací zařízení a nožní spínače
Zajišťují, aby operátor musel stát mimo nebezpečnou oblast, když
spouští nebezpečné pohyby (například pohyb lisu dolů).
Chrání především operátora stroje. Ochranu dalších pracovníků
lze zajistit použitím doplňujících opatření, jako jsou spínače polohy
nebo světelné bariéry.

Potvrzovací spínače, které za určitých
podmínek umožňují přístup
Spínače umožňující přístup do nebezpečných prostor pro účely
odstraňování poruch, uvádění do provozu atd. (např. pomalé
posouvání a popojíždění) se středovou polohou a 2 „vypínacími“
polohami (při úplném stisknutí nebo úplném uvolnění).
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Monitorování bezpečnostních signálů – řídicí systémy
Signály z bezpečnostních prvků se obvykle sledují pomocí bezpečnostních relé,
bezpečnostních kontrolérů nebo bezpečnostních PLC (obecně označovaných jako „safety
PLC“), které se používají k řízení výstupních zařízení, například stykačů.
Volba logického prvku závisí na mnoha faktorech, jako je počet zpracovávaných
bezpečnostních vstupů, náklady, složitost samotných bezpečnostních funkcí, potřeba
omezení kabeláže využitím decentralizačních možností aplikačních sběrnic (např.
„AS-Interface Safety at Work“, „SafeEthernet“) nebo potřeba posílat bezpečnostní signály /
data přes dlouhé vzdálenosti u velkých strojů resp. mezi stroji v rozlehlých provozech.
V současnosti již běžné využití složité elektroniky a softwaru v bezpečnostních modulech
a bezpečnostních PLC je jednou z hnacích sil vývoje norem elektronických řídicích systémů
souvisejících s bezpečností.

Dvě normy, které
byly k dispozici při
vytváření tohoto
dokumentu, jsou
EN/ISO 13849-1
(nahrazuje EN 954-1
od 1. ledna 2009)
a EN/IEC 62061.

Bezpečnostní
relé

Bezpečnostní
kontrolér

Kompaktní
bezpečnostní PLC

Modulární bezpečnostní
PLC

Použití bezpečnostních prvků obvykle vyžaduje nasazení určitého typu řídicího systému.
Směrnice o strojních zařízeních určuje řadu požadavků na výkon takového řídicího systému. Zejména stanovuje, že „Řídicí systém musí být navržen a konstruován takovým
způsobem, aby zabraňoval vzniku nebezpečných situací“. Směrnice o strojních zařízeních
nezmiňuje žádnou konkrétní normu, ale jedním z prostředků k dosažení shody s touto
směrnicí je použití řídicího systému, který je v souladu s požadavky harmonizovaných
norem. Dvě takové normy, které byly k dispozici při vytváření tohoto dokumentu, jsou
EN/ISO 13849-1 (nahrazuje EN 954-1 od 1. ledna 2009) a EN/IEC 62061.
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Doplňující bezpečnostní opatření – Nouzové zastavení
Přestože musí být nouzové zastavení u všech strojů (směrnice o strojních zařízeních
povoluje pouze dvě velmi specifické výjimky), nepovažuje se za primární prostředek ke
snížení rizika. Místo toho jsou tato zařízení označována jako „doplňující bezpečnostní
opatření“. K dispozici jsou jako záložní systém pro použití pouze v případech nouze.
Musí být pevné a spolehlivé. Musí být k dispozici ve všech místech, kde mohou být
potřeba.
EN/IEC 60204-1 definuje 3 kategorie zastavení:
– Kategorie zastavení 0: zastavení okamžitým odpojením přívodu energie do ovládací části
stroje (neřízené zastavení).
– Kategorie zastavení 1: řízené zastavení. Energie je přiváděna do ovládacích částí stroje,
aby se dosáhlo zastavení. Když je zastavení dosaženo, dojde k odpojení přívodu energie.
– Kategorie zastavení 2: řízené zastavení. Energie je přiváděna do ovládacích částí stroje,
aby se dosáhlo zastavení. Když je zastavení dosaženo, nedojde k odpojení přívodu
energie.
Přístroje nouzové zastavení na strojích musí mít charakter „spouště“. To znamená, že jejich
konstrukce zajišťuje, aby se po jejich aktivaci mechanismus zablokoval – bez ohledu na
rychlost s jakou dojde ke stisknutí tlačítka nebo k zatažení lanka. To zabraňuje možnosti
„přelstění“. Zařízení pro nouzové zastavení musí být ve shodě s normou EN/IEC 60947-5-5.

Zbývající rizika
Po snížení rizik na nejnižší možnou úroveň prostřednictvím konstrukčních opatření a poté
prostřednictvím bezpečnostních prvků je třeba zopakovat proces posouzení rizik. Ověřit,
zda nedošlo k vytvoření nových rizik (např. elektrické kryty mohou způsobit riziko zachycení)
a stanovit, zda bylo každé riziko omezeno na přijatelnou úroveň. Je pravděpodobné, že
i po několika cyklech posouzení / snížení rizik, některá rizika zůstanou.
Kromě strojů, které jsou postaveny na základě konkrétní harmonizované normy (normy
typu C) je na konstruktérovi, aby posoudil, která rizika jsou přijatelná a která vyžadují
implementaci dalších opatření, a to informace o zbývajících rizicích ve formě štítků,
provozních pokynů atd. Pokyny mohou také popisovat určitá opatření, jako je nutnost
použití osobních ochranných prostředků (OOP) nebo zvláštních pracovních postupů. Ty ale
nejsou tak spolehlivé, jako opatření implementovaná konstruktérem.
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Funkční bezpečnost
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Funkční bezpečnost
Instituce IEC vydala řadu informací souvisejících s bezpečnostními funkcemi, které lze
nalézt na http://www.iec.ch/zone/fsafety/.
Několik nově vydaných norem se zabývá konceptem funkční bezpečnosti. Například
IEC 61508, IEC 62061, IEC 61511, ISO 13849-1 a IEC 61800-5-2, které byly schváleny
v rámci Evropské unie a vydány jako EN.
Funkční bezpečnost je relativně novým konceptem nahrazujícím staré „kategorie“ chování
v podmínkách poruch definované v rámci EN 954-1, často nesprávně označované jako
„bezpečnostní kategorie“.

Připomenutí zásad EN 954-1
Uživatelé EN 954-1 jistě znají starý „graf rizik“, který mnozí z nich použili při konstrukci
svých bezpečnostních prvků nebo řídicích obvodů dle kategorií B, 1, 2, 3 nebo 4. Uživatel
musel subjektivně posoudit závažnost poranění, četnost expozice a možnost vyhnutí se
riziku ve smyslu rozhodování mezi malou a velkou závažností, malou a velkou četností
a pravděpodobným nebo prakticky nemožným vyhnutím se riziku. Na základě toho pak
určil požadovanou kategorii pro bezpečnostní prvek.

Základní myšlenkou tohoto přístupu je, že čím více závisí snížení rizika na bezpečnostním
řídicím systému stroje* (SRECS), tím odolnější proti poruchám (jako jsou zkraty, svařené
kontakty atd.) musí systém být.
Chování jednotlivých kategorií v podmínkách poruch bylo definováno následujícím
způsobem:
– Řídicí obvody kategorie B jsou pouze základního typu a v případě poruchy mohou
způsobit poruchu bezpečnostní funkce.
– Kategorie 1 může také vést k poruše bezpečnostní funkce, ale s menší
pravděpodobností než kategorie B.
– Obvody kategorie 2 detekují chyby na základě pravidelného testování s vhodným
intervalem (ke ztrátě bezpečnostní funkce může dojít mezi pravidelnými testy).
KM1

KM1

KM1

*Bezpečnostní řídicí systém stroje je odvozen z těchto názvů:
– SRP/CS: Bezpečnostní části ovládacích systémů – norma EN/ISO 13849-1
– SRECS: Elektronické a programovatelné řídicí systémy související s bezpečností – norma EN/IEC 62061.
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– Obvody kategorie 3 zajišťují nepřerušovanou bezpečnostní funkci, pokud dojde k jedné
poruše – např. pomocí dvou (redundantních) kanálů. Při akumulaci poruch může ale ke
ztrátě bezpečnostní funkce dojít.
1

2

KM1
KM2
KM1
KM2

– Obvody kategorie 4 zajišťují, že je bezpečnostní funkce k dispozici vždy – i v případě
jedné nebo více poruch. Obvykle k tomu používají redundanci vstupů i výstupů
a zpětnovazební smyčku pro monitorování výstupů.
1

2

KM1 KM2
KM1
KM2
KM1

KM2
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Funkční bezpečnost je „součástí celkové bezpečnosti EUC* a řídicích systémů EUC, které
odpovídají za správnou funkci systémů E/E/PE** souvisejících s bezpečností, dalších
technologických systémů souvisejících s bezpečností a externích zařízení pro snižování
rizik“. Upozorňujeme, že jde o atribut řízeného zařízení a řídicího systému a ne o konkrétní
součást nebo určitý typ zařízení. Vztahují se na všechny bezpečnostní části řídicích
systémů, které se podílejí na výkonu bezpečnostní funkce, včetně např. spínačů, logických
prvků jako PLC a iPC (včetně softwaru a firmwaru) a výstupních zařízení, jako jsou stykače
a frekvenční měniče.
* EUC: řízené zařízení.
** E/E/PE: elektrické / elektronické / programovatelné elektronické systémy.
Dále je třeba si zapamatovat, že výraz „správná funkce“ znamená, že nejen plní to, co se
od ní očekává, ale je k tomu také vhodná – to znamená, že funkci je třeba také správně
zvolit. V minulosti byla tendence nahrazovat součásti nižší kategorie dle EN 954-1, které
mohly mít vhodnější funkci, součástmi vyšší kategorie. To plynulo z mylného předpokladu,
že jsou kategorie hierarchicky uspořádané, tedy že např. kategorie 3 bude vždy „lepší“ než
kategorie 2 atd. Normy bezpečnostních funkcí se snaží podněcovat konstruktéry, aby se
více zaměřovali na to, které funkce jsou potřeba ke snížení jednotlivých rizik a jaký výkon
konkrétní funkce vyžadují, než aby se jednoduše spolehli na určité součásti.

33

Které normy se vztahují k bezpečnostním funkcím?
EN 954-1 je zrušena, takže k dispozici jsou alternativy EN/IEC 62061 a EN/ISO 13849-1.
Účinnost každé bezpečnostní funkce je definována buď jako SIL (úroveň integrity
bezpečnosti) dle normy EN/IEC 62061 nebo PL (úroveň vlastností) dle normy
EN/ISO 13849-1.
V obou případech se mezi faktory řadí architektura řídicího obvodu, který zajišťuje
bezpečnostní funkci, ale na rozdíl od EN 954-1 požadují tyto normy zohlednění
spolehlivosti použitých součástí.

EN/IEC 62061
Důležité je podrobně prozkoumat každou funkci; EN/IEC 62061 požaduje vytvoření
specifikace bezpečnostních požadavků (SRS). Ta zahrnuje specifikaci funkce (podrobný
popis toho, co dělá) a specifikaci integrity bezpečnosti, která stanovuje pravděpodobnost,
s jakou bude za daných podmínek funkce použita.
Obvyklým příkladem je „zastavení stroje v případě otevřeného bezpečnostního krytu“, který
skutečně vyžaduje důkladnější rozbor - zpočátku zejména specifikaci funkce. Například
bude se stroj zastavovat odpojením napětí na cívce stykače nebo snižováním rychlosti
pomocí frekvenčního měniče? Je nutné zablokovat kryt v zavřené poloze, dokud nedojde
k zastavení nebezpečného pohybu? Bude nutné zastavit některá předřazená či navazující
zařízení? Jakým způsobem bude řešena detekce otevření krytu?
Specifikace integrity bezpečnosti musí počítat s náhodnými poruchami hardwaru i se
systémovými chybami. Systémové chyby jsou chyby spojené s určitou příčinou, kterým
není možné zabránit jinak než odstraněním této příčiny – např. změnou provedení. V praxi
má většina chyb, ke kterým skutečně dochází, charakter systémové chyby z důvodu
nesprávné specifikace.
Jako součást standardního konstrukčního procesu musí tato specifikace vést ke stanovení
vhodných konstrukčních opatření; např. těžké a nesouosé kryty mohou způsobit poškození
bezpečnostních spínačů, pokud nejsou vybaveny tlumiči a vyrovnávacími kolíky, stykače
musí být dostatečně dimenzované a vybavené nadproudovou ochranou.
Jak často bude kryt otevírán? K jakým následkům může vést selhání funkce? Jaké budou
okolní podmínky (teplota, vibrace, vlhkost atd.)?
EN/IEC 62061 vyjadřuje požadavek na integritu bezpečnosti jako cílovou hodnotu
pravděpodobnosti nebezpečné poruchy za hodinu každé řídicí funkce související
s bezpečností (SRCF). Tu lze vypočítat z údajů o spolehlivosti každé součásti a subsystému
a její vztah k hodnotě SIL ukazuje Tabulka 3 na straně 36.

Úroveň integrity
bezpečnosti (SIL)

Pravděpodobnost nebezpečné poruchy
za hodinu PFHD

3
2
1

>10-8 až <10-7
>10-7 až <10-6
>10-6 až <10-5

Tabulka 1: Vztah mezi SIL a PFHD.
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EN ISO 13849-1
EN ISO 13849 používá k určení úrovně vlastností (a, b, c, d, e) kombinaci střední doby
mezi nebezpečnými poruchami (MTTFd), diagnostické pokrytí (DC) a architekturu
(kategorie). Zjednodušenou metodu ke stanovení PL obsahuje Tabulka 7 této normy.

B

1

2

2

3

3

4

Žádné

Žádné

Nízké

Střední

Nízké

Střední

Vysoké

Nízké

a

Nepokryta

a

b

b

c

nepokryta

Střední

b

Nepokryta

b

c

c

d

nepokryta

Vysoké

Nepokryta

c

c

d

d

d

e

Kategorie
DCavg
MTTFd každého kanálu

Tabulka 2: Zjednodušený postup pro odhad PL d SRP/CS.

Úroveň vlastností „EN ISO 13849-1“

a

b

1

c

1

d

2

e

3
Kat. B
DCprům. =
0

Kat. 1
DCprům. =
0

Kat. 2
DCprům.. =
nízké

Kat. 2
DCprům. =
střední

Kat. 3
DCprům.=
nízké

Kat. 3
DCprům. =
střední

Úroveň integrity bezpečnosti „EN IEC 62061“

Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, že dosažení nejvyšší úrovně vlastností je možné pouze
s architekturou kategorie 4, ale dle parametrů MTTFd a DC každé součásti je možno
dosáhnout i nižších úrovní vlastností.

Kat. 4
DCprům. =
vysoké

Bezpečnostní kategorie dle EN/ISO 13849-1
MTTFd každého kanálu = krátká
MTTFd každého kanálu = střední
MTTFd každého kanálu = dlouhá
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Označení

Rozsah MTTFd

Krátká
Střední
Dlouhá

Od 3 do 10 let
Od 10 do 30 let
Od 30 do 100 let

Tabulka 3: Úrovně MTTFd.

K odhadu MTTFd součásti lze použít následující údaje (řazeno dle důležitosti):
1. Údaje výrobce (MTTFd, B10 nebo B10d).
2. Metody v příloze C a D normy EN/ISO 13849-1.
3. Zvolte 10 let.

Diagnostické pokrytí udává, kolik nebezpečných poruch zachytí diagnostický systém.
Bezpečnost lze zvýšit použitím nezávislé vnitřní diagnostiky subsystémů.

Označení

Diagnostické pokrytí

Není
Nízké
Střední
Vysoké

< 60 %
> 60 % až < 90 %
> 90 % až < 99 %
> 99 %

Tabulka 4: Úrovně diagnostického pokrytí.

Poruchy se společnou příčinou (CCF) vznikají, když vnější příčina (např. fyzické poškození)
vyřadí z funkce více součástí nezávisle na MTTFd. Kroky k omezení CCF zahrnují:
– použití rozdílných komponent,
– ochranu proti znečištění,
– oddělení,
– zlepšení elektromagnetické kompatibility.
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Které normy je třeba použít
Jestliže norma třídy C nestanoví konkrétní hodnotu SIL nebo PL, konstruktér může
postupovat na základě EN/IEC 62061 nebo EN/ISO 13849-1 resp. na základě jakékoliv jiné
odpovídající normy. EN/IEC 62061 i EN/ISO 13849-1 jsou harmonizované normy
a jejich použitím je zajištěn předpoklad shody se základními požadavky směrnice o strojních
zařízeních. Avšak je třeba si zapamatovat, že pokud zvolíte některou normu, musíte jí využít
v celém svém rozsahu a nesmíte ji kombinovat s jinou normou v rámci vlastního systému.
Styčná skupina IEC a ISO pracuje na společné příloze k těmto dvěma normám a tato
snaha možná povede k vytvoření jediné normy.
EN/IEC 62061 je pravděpodobně ucelenější z hlediska specifikací a stanovení
odpovědností managementu a EN/ISO 13849-1 zase umožňuje snazší přechod z normy
EN 954-1.

Certifikace
Některé součásti jsou k dispozici s osvědčením o konkrétní hodnotě SIL nebo PL. Je
třeba mít na vědomí, že tyto certifikáty označují pouze nejlepší SIL nebo PL, kterého může
systém dosáhnout při použití této součástky a určité konfigurace. Nepředstavují záruku
toho, že bude mít kompletní systém konkrétní hodnotu SIL nebo PL.

37

Normy pro
bezpečnostní části
řídicích systémů +
příklady použití
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Využití norem EN/IEC 62061 a EN/ISO 13849-1 nejlépe
pochopíte pomocí následujících názorných příkladů.

Pro obě normy použijeme příklad aplikace, kde při otevření krytu
musí dojít k zastavení stroje. Pokud k zastavení nedojde, hrozí
pravděpodobně zlomení ruky nebo amputace prstu.
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Názorný příklad použití normy
EN/IEC 62061
Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických,
elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů
souvisejících s bezpečností
Elektronické řídicí systémy, související s bezpečností (SRECS), hrají stále větší roli při
zajištění celkové bezpečnosti strojů. Norma EN/IEC 62061 je určena pro oblast strojních
zařízení v rámci EN/IEC 61508.
Stanovuje pravidla pro integraci subsystémů konstruovaných v souladu s EN/ISO 13849-1.
Nezabývá se provozními požadavky na neelektrické řídicí prvky strojů (například
hydraulické nebo pneumatické).

Funkční přístup k bezpečnosti
Proces začíná analýzou rizik (EN/ISO 12100) pro učení bezpečnostních požadavků.
Specifickou vlastností EN/IEC 62061 je, že podněcuje uživatele, aby před volbou
hardwarového řešení bezpečnostního řídicího systému (nazývaného „Elektronický
řídicí systém související s bezpečností – SRECS“) provedl nejprve analýzu architektury
bezpečnostních funkcí, a následně zvážil podfunkce a analyzoval jejich souvislosti.
Pro každý projekt musí být vytvořen plán funkční bezpečnosti, který zahrnuje:
– Popis funkcí a rozhraní provozních režimů, funkčních priorit, četnosti operací atd.
– Specifikaci požadavků na úroveň integrity bezpečnosti každé funkce, vyjádřenou ve
formě SIL (úroveň integrity bezpečnosti).

Úroveň integrity
bezpečnosti SIL

Pravděpodobnost nebezpečné poruchy
za hodinu PFHD

3
2
1

>10-8 až <10-7
>10-7 až <10-6
>10-6 až <10-5

– Strukturovaný a zdokumentovaný konstrukční proces elektronických řídicích systémů
(SRECS).
– Postupy a zdroje pro záznam a uchování příslušných údajů.
– Proces řízení a změny konfigurace zahrnující organizaci a oprávněné osoby.
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Výhodou tohoto přístupu je, že nabízí výpočetní metodu, která zahrnuje všechny parametry
ovlivňující spolehlivost řídicích systémů. Metoda spočívá v přiřazení SIL každé funkci
na základě následujících parametrů:
– pravděpodobnost nebezpečných poruch součástí za hodinu (PFHD);
– typ architektury (A, B, C nebo D), tj.:
s redundancí nebo bez redundance,
	s diagnostickými funkcemi pro kontrolu některých nebezpečných poruch nebo bez
diagnostických funkc;
– poruchy se společnou příčinou (CCF), včetně:
zkratů mezi kanály,
přepětí,
výpadků napájení atd.;
– elektromagnetická interference (EMI).

Návrh systému je rozdělen na 5 částí, které následují po vytvoření plánu funkční
bezpečnosti:
1. Na základě posouzení rizik je třeba stanovit úroveň integrity bezpečnosti (SIL) pro
každou funkci související s bezpečností (SRCF) a identifikovat základní strukturu
elektronického řídicího systému (SRECS).
2. Převést každou funkci do struktury funkčního bloku (FB).
3. Stanovit seznam bezpečnostních požadavků na každou funkci a v rámci architektury
přiřadit funkční bloky k subsystémům.
4. Zvolit součásti pro každý subsystém.
5. Navrhnout diagnostické funkce a zkontrolovat, zda bylo dosaženo požadované úrovně
integrity bezpečnosti (SIL).

V našem příkladě uvažujeme funkci, která odpojuje napájení motoru po otevření krytu.
V případě selhání funkce může dojít ke zlomení ruky nebo amputaci prstu operátora.
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Krok 1 – Stanovení úrovně integrity bezpečnosti (SIL) a identifikace
struktury SRECS
Na základě posouzení rizik dle EN/ISO 12100 je třeba stanovit požadovanou úroveň
integrity bezpečnosti SIL pro každou funkci související s bezpečností (SRCF) a rozdělit ji na
jednotlivé parametry – viz obrázek níže.

Riziko
spojené
s identifikovaným
nebezpečím

Závažnost
poškození
zdraví
&

Se

Četnost a doba trvání
ohrožení

Fr

Pravděpodobnost
výskytu nebezpečné
události

Pravděpodobnost
vyvarování se nebo
omezení škody
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Pr

Av

Pravděpodobnost výskytu
škody

Závažnost Se
Závažnost poranění nebo poškození zdraví stanovíte tak, že vezmete v úvahu možnost
léčitelných zranění, trvalých následků a smrti.
Doporučená klasifikace:

Následky

Závažnost (Se)

Trvalé: smrt, ztráta oka nebo paže
Trvalé: zlomeniny končetin, amputace prstů
Přechodné: vyžadující ošetření praktickým lékařem
Přechodné: vyžadující ošetření na první pomoci

4
3
2
1

Pravděpodobnost výskytu škody
Každý parametr Fr, Pr, Av je třeba zhodnotit samostatně dle nejméně příznivých okolností.
Aby bylo stanovení pravděpodobnosti škod provedeno správně, doporučujeme provést
úkolovou analýzu, která zajistí, že odhad pravděpodobnosti škody bude založen na
správných předpokladech.

Četnost a doba trvání ohrožení Fr
Úroveň expozice závisí na potřebě přístupu k nebezpečné zóně (běžný provoz, údržba, …)
a typu přístupu (ruční podávání, nastavení,…). Na základě těchto faktorů je možné
odhadnout průměrnou četnost a dobu expozice.
Doporučené třídění:

Četnost ohrožení

Doba trvání
> 10 min

≤ 1 za h
> 1 za h až ≤ 1 za den
> 1 za den až ≤ 1 za 2 týdny
>1 za 2 týdny až ≤ 1 za rok
> 1 za rok

5
5
4
3
2
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Pravděpodobnost výskytu nebezpečné události Pr
Je třeba zvážit 2 základní faktory.
Předvídatelnost nebezpečných součástí různých částí stroje v různých provozních
režimech (normální provoz, údržba, odstraňování poruch). Pozornost zaměřte zejména na
neočekávané spuštění.
Chování osob pracujících se strojem – např. stres, únava, nezkušenost atd.

Pravděpodobnost výskytu

Pravděpodobnost
(Pr)

Velmi vysoká
Pravděpodobná
Možná
Výjimečná
Zanedbatelná

5
4
3
2
1

Pravděpodobnost vyvarování se nebo omezení škody Av
Tento parametr závisí na konstrukci stroje. Počítá s náhlostí nebezpečné události, povahou
nebezpečí (řezná rána, teplota, elektřina), možností fyzicky se škodě vyhnout a možností,
že osoba bude schopna identifikovat nebezpečný jev.

Pravděpodobnost vyvarování se nebo omezení škody (AV)
Nemožné
Možné za určitých podmínek
Pravděpodobné
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5
3
1

Stanovení SIL
Stanovení se provádí na základě níže uvedené tabulky.
V našem případě je úroveň závažnosti (Se) 3, jelikož hrozí amputace prstu; tato hodnota je
v prvním sloupci tabulky. Aby bylo možné vybrat jednu z tříd (vertikální sloupce v tabulce
níže), je třeba sečíst všechny zbývající parametry, tedy:
Fr = přístup několikrát denně
Pr = 4 nebezpečné události jsou pravděpodobné
Av = 3 pravděpodobnost vyvarování se nebezpečí – možné za určitých podmínek
Třída CI = 5 + 4 + 3 = 12
Elektronický řídicí systém spojený s bezpečností (SRECS) stroje musí tedy tuto funkci
vykonávat s úrovní integrity bezpečnosti SIL2.

Závažnost
(Se)
4
3
2
1

Třída (Cl)
3-4

5-7

8-10

11-13

14-15

SIL 2

SIL 2
(OM)

SIL 2
SIL 1
(OM)

SIL 3
SIL 2
SIL 1
(OM)

SIL 3
SIL 3
SIL 2
SIL 1

Základní struktura SRECS
Před volbou hardwarových komponent je nutné rozdělit systém na subsystémy. Tento
příklad využívá 3 subsystémy, které zajišťují vstupní, logickou a výstupní funkci. Obrázek
tuto fázi zobrazuje na základě terminologie normy.

SRECS

Prvky
subsystému

Vstup

Subsystémy
Logická
analýza

Výstup
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Krok 2 – Převedení každé funkce do struktury funkčního bloku (FB)
Funkční blok (FB) je výsledkem detailního rozboru funkce spojené s bezpečností.
Na struktuře funkčních bloků je založen koncept architektury SRECS. Bezpečnostní požadavky
každého bloku jsou odvozeny ze specifikace bezpečnostních požadavků odpovídající řídicí funkce
související s bezpečností.

SRECS

Cílová hodnota = SIL 2
Subsystém 1

Subsystém 2

Subsystém 3

Monitorování
polohy krytu
Funkční blok
FB1

Logická
analýza
Funkční blok
FB2

Výkonové
spínání motoru
Funkční blok
FB3

Vstup

Logika

Výstup

Krok 3 – Stanovení seznamu bezpečnostních požadavků
na každou funkci a přiřazení funkčních bloků k subsystémům
v rámci architektury.
Každý funkční blok musí být v architektuře SRECS přiřazen k subsystému (norma definuje
„subsystém“ jako jednotku, jejíž porucha povede k selhání celé řídicí funkce spojené
s bezpečností). Každému subsystému lze přiřadit více funkčních bloků. Každý subsystém
může obsahovat podřízené prvky a v případě potřeby vlastní diagnostické funkce, které
umožní včasnou detekci poruch a podniknutí odpovídajících opatření.
Diagnostické funkce se považují za samostatné funkce; mohou být prováděny v rámci
subsystému nebo jiným subsystémem. Subsystém musí mít alespoň stejnou úroveň SIL,
jako celá řídicí funkce související s bezpečností. Každý subsystém má vlastní maximální
dosažitelnou mez SIL (SILCL). V tomto případě tedy musí být SILCL každého subsystému 2.

Subsystém 1
Monitorování
polohy krytu

Bezpečnostní
spínač polohy 1
Prvek podsystému
1.1
Bezpečnostní
spínač polohy 2
Prvek podsystému
1.2

SILCL 2
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SRECS

Subsystém 2

Subsystém 3

Logická analýza

Výkonové spínání
motoru

Bezpečnostní
modul

SILCL 2

Stykač 1
Prvek podsystému
3.1

Stykač 2
Prvek podsystému
3.2

SILCL 2

Krok 4 – Výběr součástí subsystémů
Byly vybrány níže uvedené výrobky.

Snímání krytu
Subsystém 1 (SS1)

Logická analýza
Subsystém 2 (SS2)

Výkonové spínání
Subsystém 3 (SS3)

Bezpečnostní
spínač polohy 1

Stykač 1

Bezpečnostní
spínač polohy 2

Stykač 2

(Prvky subsystému)
SS1
SILCL 2

Součást

Bezpečnostní relé
SS2
SILCL 2

Počet
operací (B10)

Bezp. spínače polohy

10 000 000

Bezp. logický modul

PFHD = 7,389 x 10-9

Stykač

1 000 000

(Prvky subsystému)
SS3
SILCL 2

% nebezpečných
poruch

Životnost

20 %

10 let

73 %

20 let

Údaje o spolehlivosti poskytl výrobce.
Délka cyklu je v tomto případě 450 sekund, takže provozní cyklus C je 8 operací za hodinu – tj. k otevření krytu dojde
8krát za hodinu.
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Krok 5 – Návrh diagnostické funkce
SIL dosahovaná subsystémem nezávisí pouze na použitých komponentech, ale také na
zvolené architektuře. V tomto případě zvolíme architekturu B pro výstupy stykačů
a architekturu D pro koncové spínače (popis architektur A, B, C a D naleznete v příloze 1
této příručky).
V rámci této architektury provádí bezpečnostní logický modul vlastní diagnostiku a také
kontroluje bezpečnostní spínače polohy. SILCL (maximální dosažitelná mez SIL) musí být
stanovena celkem pro 3 subsystémy:
SS1: dva bezpečnostní spínače polohy v subsystému s architekturou typu D (redundantní).
SS2: bezpečnostní logický modul se SILCL3 (hodnota odvozena z údajů výrobce, včetně
PFHD).
SS3: dva stykače použité v souladu s architekturou typu B (redundantní bez zpětné vazby).
Výpočet bere v úvahu tyto parametry:
B10: počet operací, v rámci kterého se porouchá 10 % zařízení.
C: pracovní cyklus (počet operací za hodinu).

lD: míra nebezpečných poruch (l = x podíl nebezpečných poruch).
b: faktor poruch se společnou příčinou: viz Přílohu F normy EN IEC 62 061.
T1: interval kontrolní zkoušky nebo životnost dle specifikace výrobce, podle toho, která
doba je kratší. Norma stanovuje, že konstruktéři mají použít dobu životnosti 20 let, aby
nedošlo k použití nerealisticky krátkého intervalu kontrolní zkoušky z důvodu vylepšení
výsledku výpočtu SIL. Avšak uznává, že elektromechanické komponenty mohou po
dosažení stanoveného počtu operací potřebovat vyměnit. Hodnota stanovená pro T1 tedy
může být životnost udávaná výrobcem nebo hodnota B10D vydělená počtem operací
u elektromechanických komponent.
T2: diagnostický zkušební interval.
DC: diagnostické pokrytí = lDD / lDcelkem, poměr míry zjištěných nebezpečných poruch
a celkového počtu nebezpečných poruch.
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Snímání krytu

Logická analýza

Subsystém 1 (SS1)

Výkonové spínání

Subsystém 2 (SS2)

Subsystém 3 (SS3)

Prvek subsystému 1.1

Prvek subsystému 3.1

l
l

l
l

e

= 0,1 • C/B10

e

= le • 20%
De

Prvek subsystému 1.2

l
l

e

De

D

= le • 73%

Prvek subsystému 3.2

l
l

= 0,1 • C/B10

De

= 0,1 • C/B10

e

= le • 20%

D

= 0,1 • C/B10

De

= le • 73%

Bezpečnostní modul

Subsystém SS1
PFHD = ?

(Architektura D)

Subsystém SS2

Subsystém SS3

PFHD = 7.389x10

PFHD = ?

-9

(Architektura B)
Bez zpětnovazební
smyčky

Poruchovost l prvku elektromechanického subsystému je definována jako
le = 0,1 x C / B10, kde C je počet operací za hodinu provozu a B10 je očekávaný počet
operací, při nichž dojde k poruše 10 % zařízení. V tomto případě uvažujeme, že C=8
operací za hodinu.
SS1
SS3
2 monitorované 2 stykače bez
spínače polohy diagnostiky
Poruchovost
každého
prvku le

le = 0,1 C/B10

Míra nebezpečných
poruch každého
prvkulDe

lDe = le x
podíl nebezpečných
poruch

DC

99 %

Faktor poruch se
spol. příčinou b

V nejhorším případě 10 %

T1 min
(životnost B10d/C)

T1 = B10D/C

Interval
diagnostické
zkoušky T2
Míra nebezpečných
poruch každého
subsystému

Vzorec pro
architekturu B:

Vzorec pro
architekturu D

lDssB =(1 – b)2 x lDe1 x
lDe2 x T 1 + b x (lDe1 +
lDe2 )/2

lDssD = (1 – b)2 {[ lDe2
x 2 x DC ] x T2/2 + [
lDe2 x (1 – DC) ] x T1}
+ b x lDe

Nerelevantní

(10 000 000/20 %)/8
= 87 600

(10 000 000/73 %)/8
= 171 232

Při každém použití,
tj. 8x za hodinu =
1/8 = 0,125 h

Není relevantní
lDssB =(1 – 0,9)2 x
lDe1 x lDe2 x T 1 + b x
(lDe1 + lDe2 )/2
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U výstupních stykačů v subsystému SS3 potřebujeme stanovit PFHd. Pro architekturu typu
B (odolná proti jedné poruše, bez diagnostiky) je pravděpodobnost nebezpečné poruchy
subsystému:
lDssB =(1 – b)2 x lDe1 x lDe2 x T 1 + b x (lDe1 + lDe2 )/2 		
[rovnice B normy]
PFHDssB = lDssB x 1h
V tomto případě , b = 0,1
lDe1 = lDe2 = 0,73 (0,1 X C / 1 000 000) = 0,73 (0,8/1 000 000) = 5,84 x 10-7
T1 = min. (životnost, B10D/C) = min. (175 200*, 171 232) = 171 232 hodin
* Životnost 20 let – min. 175 200 hodin.
		
lDssB = (1 – 0,1)2 x 5,84 x 10-7 x 5,84 x 10-7 x 171 232 + 0,1 x ((5,84 x 10-7) + (5,84 x 10-7 ))/2
= 0,81 x 5,84 x 10-7 x 5,84 x 10-7 x 171 232 + 0,1 x 5,84 x 10-7
= 0,81x 3,41056 x 10-13 x 171 232 + 0,1 x 5,84 x 10-7
= (3,453 x 10-8) + (5,84 x 10-8) = 1,06 x 10-7
Jelikož PFHDssB = lDssB x 1h, PFHD stykačů v subsystému SS3 = 1,06 x 10-7.
Pro spínače polohy subsystému SS1 potřebujeme vypočítat PFHD. Pro architekturu typu D je
stanovena odolnost proti jedné poruše a diagnostická funkce.
Tato architektura zajišťuje, že jedna porucha jakéhokoliv prvku subsystému nezpůsobí selhání
SRCF.

T2 je interval diagnostické zkoušky.
T1 je interval kontrolní zkoušky nebo životnosti – podle toho, který interval je kratší.
b je náchylnost k poruchám se společnou příčinou; lD = lDD + lDU; kde lDD je míra zjištěných
nebezpečných poruch a lDU je míra nezjistitelných nebezpečných poruch.
lDD = lD x DC
lDU = lD x (1 – DC)
Pro prvky subsystému se stejnou konstrukcí:
lDe je míra nebezpečných poruch prvku subsystému;
DC je diagnostické pokrytí prvku subsystému.
lDssD = (1 – b)2 {[ lDe2 x 2 x DC ] x T2/2 + [lDe2 x (1 – DC) ] x T1}
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+ b x lDe

Příloha D normy EN/IEC 62061
PFHDssD = lDssD x 1h
le= 0,1 •C / B10 = 0,1 x 8/10 000 000 = 8 x 10-8
lDe= le x 0,2 = 1,6 x 10-8
DC = 99 %
b = 10 % (v nejhorším případě)
T1 = min. (životnost, B10D/C) = min. [87600*,(10 000 000/20 %)] = 87 600 hodin
T2 = 1/C = 1/8 = 0,125 hodiny
* Životnost 10 let, min. 87 600 hodin.
Příloha D normy EN/IEC 62061
lDssD = (1 – 0,1)2 {[ 1,6 x 10-8 x 1,6 x 10-8 x 2 x 0,99 ] x 0,125 /2 + [1,6 x 10-8 x 1,6 x 10-8 x
(1 – 0,99) ] x 87 600} + 0,1 x 1,6 x 10-8
= 0,81 x {[5,0688 x 10-16] x 0,0625 + [2,56 x 10-16 x(0,01)] x 87 600} + 1,6 x 10-9
= 0,81 x {3,168 x 10-17 + [2,56 x 10-18] x 87 600} + 1,6 x 10-9
= 1,82 10-13
= 1,6 x 10-9
Jelikož PFHDssD = lDssD x 1h, PFHD pro spínače polohy subsystému SS1 = 1,63 x 10-9.
Již víme, že PFHD funkčního bloku logického prvku subsystému SS2 (implementace
prostřednictvím bezpečnostního relé XPSAK) je 7,389 x 10-9 (údaje výrobce).
Celková hodnota PFHD elektronického řídicího systému spojeného s bezpečností (SRECS)
je součtem PFHD všech funkčních bloků. Výsledná PFHD je tedy:
PFHDSRECS = PFHDSS1 + PFHDSS2 + PFHDSS3 =
1,6 10-9 + 7,389 10-9 + 1,06 10-7
= 1,15 x 10-7 to je dle níže uvedené tabulky převzaté z normy v rámci mezí SIL2.

Úroveň integrity
bezpečnosti

Pravděpodobnost nebezpečné poruchy
za hodinu PFHD

3
2
1

>10-8 až <10-7
>10-7 až <10-6
>10-6 až <10-5

Pokud u stykačů použijete zpětnovazební kontakty, změní se architektura
funkce výkonového spínání na typ D (redundantní se zpětnou vazbou) a výsledná
maximální dosažitelná mez SIL se zvýší ze SIL2 na SIL3.
Tím se ještě více sníží pravděpodobnost selhání bezpečnostní funkce v souladu
s požadavkem na snížení rizika na minimální rozumně možnou úroveň (ALARP).
Stykač se
zpětnovazebními
kontakty
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Názorný příklad použití normy
EN/ISO 13849-1
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části řídicích systémů –
Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci
Podobně jako u EN/IEC 62061 lze tento proces rozdělit na 6 logických kroků.
KROK 1: Posouzení rizik a identifikace potřebných bezpečnostních funkcí.
KROK 2: Stanovení požadované úrovně vlastností (PLr) každé bezpečnostní funkce.
KROK 3: Identifikace částí souvisejících s bezpečností, které mají vykonávat bezpečnostní
funkci.
KROK 4: Posouzení úrovně vlastností PL všech částí souvisejících s bezpečností.
KROK 5: Ověření, zda je PL každé SRP/CS* bezpečnostní funkce alespoň stejné jako PLr.
KROK 6: Ověření splnění všech požadavků (viz EN/ISO 13849-2).
*Bezpečnostní část řídicího systému (název bezpečnostního řídicího systému stroje dle normy EN/ISO 13849-2).

Podrobnější informace lze najít v příloze 2 této příručky.
KROK 1: Stejně jako v předchozím případě potřebujeme bezpečnostní funkci, která při
otevření krytu odpojí napájení motoru.
KROK 2: Z „grafu rizik“ (obrázek A. 1 z normy 13849-1) a stejných parametrů, jako
v předchozím případě, vyplývá požadovaná úroveň vlastností d (poznámka: PL=d lze
považovat za ekvivalent SIL2).
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H

=

Velké přispění ke snížení rizika.

L

=

Malé přispění ke snížení rizika.

S
=
		
		

Závažnost poranění
S1 = Lehké (běžně léčitelné poranění)
S2 = Závažné (běžně neléčitelné zranění včetně smrti)

F
=
		
		

Četnost a doba vystavení nebezpečí
F1 = zřídka nebo méně často nebo krátká doba expozice
F2 = často až nepřetržitě nebo dlouhá doba expozice

P
=
		
		

Možnost vyhnutí se nebezpečí nebo omezení škod
P1 = za určitých podmínek možné
P2 = možné pouze zřídka

KROK 3: Bude použita stejná architektura jako v předchozím případě pro EN/IEC 62061 –
tedy architektura kategorie 3 bez zpětné vazby.

Vstup

Logika

Výstup
Stykač 1
CON1

Bezpečnostní
spínač 1
SW1

Bezpečnostní
relé

Bezpečnostní
spínač 2
SW2

SRP/CSa

SRP/CSb

Stykač 2
CON2

SRP/CSc

KROK 4: PL hodnota SRP/CS se stanovuje posouzením následujících parametrů.
– Kategorie (viz kapitolu 6 normy EN/ISO 13849-1). Kategorie 3 v tomto případě znamená,
že nejsou použity zpětnovazební kontakty na stykačích.
– MTTFd jednotlivých částí (viz Přílohy C a D normy EN/ISO 13849-1).
– Diagnostické pokrytí (viz Přílohu E normy EN/ISO 13849-1).
– Poruchy se společnou příčinou (viz bodovou tabulku v Příloze F normy EN/ISO 13849-1.

Výrobce udává u součástí tyto údaje

Vzorová SRP/CS

B10 (operace)

Bezpečnostní
spínače polohy

10 000 000

Bezpečnostní
logický modul
Stykače

MTTFd (roky)

99 %
154,5

1 000 000

DC

99 %
0%

Jelikož výrobce nezná údaje o aplikaci a konkrétní počet cyklů elektromechanických
zařízení, může pro elektromagnetické součásti stanovit pouze hodnoty B10 nebo B10d. To
vysvětluje, proč by žádný výrobce neměl poskytovat hodnoty MTTFd elektromechanických
zařízení.
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MTTFd částí lze určit na základě následujícího vzorce:
MTTFd = B10d / (0,1 x nop)
Kde nop je střední počet operací za rok.
B10 je počet operací, v rámci kterého dojde k poruše 10 % zařízení.
B10d je předpokládaný počet operací, v rámci kterého dojde k nebezpečné poruše 10 %
zařízení. Pokud neznáme v jakém konkrétním režimu bude část používána a co tedy
představuje nebezpečnou chybu, je pro spínač polohy stanoven podíl nebezpečných chyb
20 % – tedy B10d = B10/20 %.
Za předpokladu, že stroj bude používán 8 hodin denně, 220 dní ročně s 90sekundovým
cyklem (jako v předchozím případě), nop bude 70 400 operací ročně.
Ze vztahu B10d = B10/20 % vyplývá následující tabulka:
Vzorová
SRP/CS

B10
(operace)

B10d

MTTFd (roky)

DC

Bezpečnostní
spínače polohy

10 000 000

50 000 000

7 102

99 %

154,5

99 %

194,58

0%

Bezpečnostní
logický modul
1 000 000

Stykače

1 369 863

Hodnoty MTTFd zvýrazněné tučným červeným písmem byly odvozeny z aplikačních pomocí
hodnot cyklů a B10.
MTTFd lze vypočítat pro každý kanál na základě metody pro součet hodnot jednotlivých
částí z přílohy D normy.

Spínač 1
MTTFd = 7 102 let

Stykač 1
MTTFd = 194,58 let

Kanál 1

Bezpečnostní modul

Spínač 2
MTTFd = 7 102 let

MTTFd =
154,5 let

Stykač 2
MTTFd = 194,58 let

V tomto případě je výpočet pro kanály 1 a 2 stejný:
1
MTTFd

=

1
7 102 let

+

1
154,5 let

+

1
194,58 let

=

MTTFd každého kanálu je tedy 85 let; což je dle tabulky 3 „dlouhá“ doba.
Z rovnic v příloze E normy můžeme určit DCprům = 55,7 %.
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1
85,09 let

Kanál 2

KROK 5: Ověření, zda se PL systému rovná požadované PL (PLr)
Vzhledem k tomu, že máme architekturu kategorie 3, dlouhou MTTFd a nízké průměrné
diagnostické pokrytí (DCprům.), lze z níže uvedené tabulky odvodit, že jsme dosáhli PL=d,
která splňuje požadovanou PL=d.
Stejně jako v příkladu dle EN/IEC 62061 stačí zajistit zpětnou vazbu ze zapíacích
pomocných kontaktů obou stykačů na externí zařízení monitorující vstupy bezpečnostního
relé, aby došlo ke změně architektury na kategorii 4. Tímto dojde k posunu PL z d na e.

Úroveň vlastností „EN ISO 13849-1“

a

b

1

c

1

d

2

e

3

Úroveň integrity bezpečnosti „EN IEC 62061“

Vzhledem k tomu, že máme architekturu kategorie 4, dlouhou MTTFd a vysoké průměrné
diagnostické pokrytí (DCprům.), lze z níže uvedené tabulky odvodit, že jsme dosáhli úrovně
vlastností PL=e, která odpovídá PLr.

Kat. B
Kat. 1
Kat. 2
Kat. 2
Kat. 3
Kat. 3
Kat. 4
DCprům = DCprům = DCprům = DCprům = DCprům= DCprům = DCprům =
0
0
nízké
střední
nízké
střední
vysoké
Bezpečnostní kategorie dle EN/ISO 13849-1
MTTFd každého kanálu = krátká
MTTFd každého kanálu = střední
MTTFd každého kanálu = dlouhá

KROK 6: Ověření a kontrola splnění všech požadavků dle EN/ISO 13849-2.
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Přílohy:
Architektury
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Příloha 1
Architektury EN/IEC 62061
Architektura A: nulová odolnost proti poruše, žádné diagnostické funkce.
Kde: lDe je míra nebezpečné poruchy prvku.
		

lDSSA = lDE1 + ... + lDen

		

PFHDSSA = lDSSA • 1h

Architektura A
Prvek subsystému 1
lDe1

Prvek subsystému 1
lDen
Logické uspořádání subsystému

Architektura B: odolnost proti jedné poruše, žádné diagnostické funkce.
Kde: T1 je interval kontrolní zkoušky nebo životnost – dle toho co je kratší
		
(buď od dodavatele nebo z výpočtu pro elektromechanický výrobek: T1 = B10/C).
		
		

b je náchylnost k poruchám se společnou příčinou
(b se určuje na základě bodovací tabulky F.1 z EN/IEC 62061).

		

lDSSB = (1 - b)2 • lDe1 • lDe2 • T1 + b • (lDe1 + lDe2)/2

		

PFHDSSB = lDSSB • 1h

Architektura B
Prvek subsystému 1
lDe1
Porucha se společnou
příčinou
Prvek subsystému 2
lDe2
Logické uspořádání subsystému
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Architektura C: Nulová odolnost proti poruše, s diagnostickou funkcí.
Kde: DC je diagnostické pokrytí = S lDD/lD
		
lDD je míra zjištěných nebezpečných chyb a lD je míra všech nebezpečných chyb.
		
DC závisí na efektivitě diagnostické funkce, kterou systém používá.
		

lDSSC = lDe1 • (1 - DC1) + ... + lDen • (1 - DCn)

		

PFHDSSC = lDSSC • 1h

Architetura C
Prvek subsystému 1
lDe1

Prvek subsystému n
lDen

Diagnostické funkce

Logické uspořádání subsystému

Architektura D: odolnost proti jedné poruše, s diagnostickou funkcí.
Kde: T1 je interval kontrolní zkoušky nebo životnost – dle toho co je kratší.
		
T2 je interval diagnostické zkoušky
		
(alespoň rovný době mezi požadavky na provedení bezpečnostní funkce).
		
b je náchylnost k poruchám se společnou příčinou
		
(b se určuje na základě bodovací tabulky přílohy F normy EN/IEC 62061).
		
DC je diagnostické pokrytí = S lDD/lD
		
(lDD je míra zjištěných nebezpečných chyb a lD je míra všech nebezpečných chyb).

Architektura D
Prvek subsystému 1
lDe1

Diagnostické funkce

Porucha se společnou
příčinou

Prvek subsystému 2
lDe2
Logické uspořádání subsystému
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Architektura D: odolnost proti jedné poruše, s diagnostickou funkcí.
Pro prvky subsystému s odlišnou konstrukcí
lDe1 = míra nebezpečných chyb prvku subsystému 1; DC1 = diagnostické pokrytí prvku subsystému 1.
lDe2 = míra nebezpečných chyb prvku subsystému 2; DC2 = diagnostické pokrytí prvku subsystému 2.
		

lDSSD = (1-b)2 {[lDe1• lDe2 (DC1 + DC2)]•T2/2 + [lDe1• lDe2•(2-DC1-DC2)]•T1/2}+b• (lDe1+ lDe2)/2

		

PFHDSSD = lDSSD • 1h

Pro prvky subsystému se stejnou konstrukcí
lDe = míra nebezpečných chyb prvku subsystému 1 nebo 2; DC = diagnostické pokrytí prvku subsystému 1 nebo 2.
		

lDSSD = (1-b)2 {[lDe2 • 2 • DC] T2/2 + [lDe2 • (1-DC)] • T1} + b • lDe

		

PFHDSSD = lDSSD • 1h

Příloha 2
Kategorie EN/ISO 13849-1
Kategorie

Popis						

Příklad

Kategorie B

Porucha může vést k selhání bezpečnostní funkce

Vstup

Kategorie 1

Porucha může vést k selhání bezpečnostní funkce, ale MTTFd
každého kanálu kategorie 1 je delší než v kategorii B. Selhání
bezpečnostní funkce je tedy méně pravděpodobné.

Vstup

Kategorie 2

Systémové chování kategorie 2 zajišťuje, že porucha může
vést k selhání bezpečnostní funkce mezi jednotlivými
kontrolami. Při kontrole bezpečnostní funkce však dojde
k detekci selhání.

Kategorie 3

Kategorie 4

SRP/CS dle kategorie 3 musí být navržena tak, aby
jednotlivá závada v jakékoliv z těchto částí nevedla ke ztrátě
bezpečnostní funkce. Kdykoliv je to rozumně možné, musí
být detekována jednotlivá závada při nebo před nejbližší
vyžadovanou bezpečnostní funkcí.
SRP/CS dle kategorie 4 musí být navržena tak, aby jednotlivá
závada v jakékoliv bezpečnostní části nevedla ke ztrátě
bezpečnostní funkce a jednotlivá závada byla detekována
při nebo před nejbližšími požadovanými bezpečnostními
funkcemi, např. bezprostředně při zapnutí nebo na konci
provozního cyklu stroje. I když tato detekce není možná,
nesmí vést nahromadění nedetekovaných závad ke ztrátě
bezpečnostní funkce.

Vstup

im

im

im

Logika

Logika

Logika

Kontrolní
zařízení
Vstup 1

im

Vstup 2

Vstup 1

im

im

im

im

Výstup

Výstup

Kontrolní
výstup

im

Výstup 1

sledování

m
Logika 2

im

Výstup 2

m
Logika 1

Vzájemné

Vstup 2

im

Výstup

m
Logika 1

Vzájemné

im

im

im

Výstup 1

sledování

m
Logika 2

im

Výstup 2
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Zdroje informací
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EN/IEC 60204: Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Všeobecné požadavky
EN/IEC 13850: Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení – Zásady pro konstrukci
EN/IEC 62061: Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických, elektronických
a programovatelných řídicích systémů souvisejících s bezpečností
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