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Kapitola 1: Předpisy

Směrnice a právní předpisy Evropské unie

Účelem této části je poskytnout pomoc komukoli, kdo se v rámci Evropské unie 
zabývá bezpečností strojních zařízení, a to zejména ochranných zařízení a 
prostředků. Je určena projektantům a uživatelům průmyslových zařízení.

Na podporu konceptu volného trhu v Evropské hospodářské oblasti (EEA), jež 
zahrnuje všechny členské státy EU a další tři země, jsou všechny členské státy 
povinny uzákonit legislativu definující základní bezpečnostní požadavky pro strojní 
zařízení a jejich používání.

Strojní zařízení, která tyto požadavky nesplňují, není dovoleno do zemí EEA 
dodávat.

Směrnic, které lze aplikovat na bezpečnost průmyslových strojních zařízení 
a vybavení, existuje mnoho, bezprostřední důležitost zde však mají dvě z nich:

1 Směrnice pro strojní zařízení

2 Směrnice pro používání pracovních zařízení pracovníky na pracovišti

Tyto dvě směrnice spolu přímo souvisejí, poněvadž základní požadavky na ochranu 
zdraví a bezpečnosti (EHSR) ze Směrnice pro strojní zařízení lze použít k potvrzení 
bezpečnosti pracovního vybavení ve Směrnici pro používání pracovních zařízení.

Tato část se zabývá aspekty obou směrnic a důrazně se doporučuje, aby se s nimi 
důkladně obeznámil každý, kdo se v zemích EEA i v některých dalších evropských 
zemích zabývá navrhováním, nákupem nebo používáním průmyslových zařízení, 
nebo taková zařízení do těchto zemí dodává. Pokud většina dodavatelů i uživatelů 
strojních zařízení nesplní požadavky těchto směrnic, nebudou moci strojní zařízení 
do těchto zemí dodávat ani je v nich provozovat.

Strojních zařízení se mohou týkat i další evropské směrnice. Použití většiny z nich 
se týká úzkých specializovaných oblastí, a proto je do této části nezahrnujeme. 
I na požadavky těchto směrnic je však nutno pamatovat všude, kde je to potřebné. 
Příkladem může být: směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/ES 
a směrnice ATEX 2014/34/EU.
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Směrnice pro strojní zařízení

Směrnice pro strojní zařízení se týká dodávání nových strojních zařízení a dalšího 
příslušenství včetně bezpečnostních komponent. V EU se posuzuje dodání stroje, 
který nevyhovuje ustanovením a požadavkům této směrnice, jako porušení zákona.

Nejširší definice „strojního zařízení“ uvedená ve směrnici je tato: soubor, který je 
vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo vyna-
loženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň 
jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití

Stávající směrnice o strojních zaříze-
ních (2006/42/ES) nahradila původní 
verzi (98/37/ES) na konci roku 2009. 
Vyjasňuje a pozměňuje, ale nezavádí 
žádné radikální změny jejích základních 
požadavků na ochranu zdraví a bezpeč-
nosti (EHSR). Zavádí některé změny, 
které zohledňují změny technologie 
a postupů. Rozšiřuje rozsah o některé 
zvláštní typy zařízení (např. stavební 
výtahy). Nyní stanoví výslovný poža-
davek posouzení rizik, které určí, jaké 
požadavky EHSR přicházejí v úvahu, 

a přináší některé změny postupů posuzování shody pro zařízení v příloze IV.
Podrobné informace a informace ohledně definic a veškerých dalších aspektů 
směrnice o strojních zařízeních lze nalézt na oficiální webové stránce EU:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/machinery/index_en.htm

Základní ustanovení původní směrnice (98/37/ES) vstoupila v platnost 1. ledna 
1995 pro strojní zařízení a 1. ledna 1997 pro bezpečnostní komponenty.

Ustanovení stávající směrnice (2006/42/ES) nabyla účinnosti 29. prosince 2009. 
Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce jsou odpovědní za to, aby dodávané 
zařízení vyhovovalo této směrnici. K jejich povinnostem patří:

• zajistit, aby byly splněny příslušné požadavky EHSR podle přílohy I směrnice
• soubor technické dokumentace
• provést příslušné posouzení shody
• dodat „ES prohlášení o shodě“
• aplikovat značku CE, tam kde je to třeba
• poskytnout pokyny pro bezpečné používání

Označení CE připojené ke stroji

http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/machinery/index_en.htm
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Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti

Příloha 1 Směrnice uvádí seznam 
základních požadavků na ochranu 
zdraví a bezpečnosti (označovaných 
jako EHSR), které stroj musí ve všech 
příslušných případech splňovat. 
Účelem tohoto seznamu je zajistit, aby 
strojní zařízení byla bezpečná a aby 
byla zkonstruována a vyrobena tak, 
aby je bylo možno používat, seřizovat 
a udržovat bez ohrožení zdraví a života 
osob během celé doby jejich životnosti. 
Následující text poskytuje rychlý přehled 
některých typických požadavků, ale je 

nezbytné uvážit veškeré požadavky EHSR uvedené v příloze 1. Musí se provést 
posouzení rizik k stanovení toho, které požadavky EHSR se vztahují na uvažované 
zařízení.

Požadavky EHSR v příloze 1 obsahují hierarchii opatření k omezení rizik:

(1) Bezpečná konstrukce stroje. Samotná konstrukce stroje pokud možno 
vylučuje všechna nebezpečí. Tam, kde to možné není, je třeba použít 
(2) doplňková ochranná zařízení, například kryty se spínači krytů s protikusem 
v místech přístupu, neoddělující ochranné bariéry jako například světelné clony, 
na tlak citlivé rohože a podobně. Jakákoli zbytková rizika, která nelze odstranit 
výše uvedenými způsoby, je nutno vyloučit pomocí (3) osobních ochranných 
pomůcek a/nebo vyškolením personálu. Specifikovat tyto pomůcky a opatření 
musí dodavatel stroje.

Při konstrukci i provozu je nutno používat vhodné materiály. Musí být zajištěna 
přiměřená osvětlovací a manipulační zařízení. Ovládací prvky a řídicí systémy 
musejí být bezpečné a spolehlivé. Stroje nesmí být možné spustit neúmyslně 
a musejí být vybaveny jedním nebo více zařízeními pro nouzové zastavení. 
Pozornost je nutno věnovat také celkové instalaci, kde bezpečnost stroje mohou 
ovlivnit pracovní procesy v obou směrech. Výpadek napájení nebo řídicího obvodu 
nesmí vést k nebezpečné situaci. Stroje musejí být stabilní a schopné odolat 
předvídatelnému zatížení. Nesmějí na nich být žádné nechráněné hrany nebo 
povrchy, které by mohly způsobit zranění.

K ochraně před riziky, jaká představují například pohybující se součásti, je nutno 
používat kryty a ochranná zařízení. Ty musejí mít robustní konstrukci a musí být 
obtížné vyřadit jejich funkci z provozu. Pevné kryty musejí být namontovány tak, 
aby je bylo možno sejmout pouze s pomocí nástrojů, a montážní materiál musí 

Stroj musí splňovat požadavky EHSR
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být pevně uchycený a neodnímatelný. Pohyblivé kryty by měly být propojené. 
Nastavitelné kryty by měly být snadno nastavitelné bez pomoci nástrojů.

Je nutno vyloučit i rizika spojená s přívodem elektrického proudu včetně uložené 
energie a dalších energií. Rizika spojená s teplotou, výbuchem, hlukem, vibracemi, 
prachem, plyny a radiací musí být minimální. Je nutno určit náležitá opatření pro 
údržbu a servis. Stroj musí být dostatečně vybaven indikačními a výstražnými prvky. 
Ke stroji musejí být připojeny pokyny k bezpečné instalaci, použití, seřízení atd.

Posouzení shody

Projektant nebo jiný odpovědný subjekt musí být schopen prokázat, že stroj splňuje 
požadavky EHSR. Tento soubor by měl obsahovat veškeré důležité informace 
včetně výsledků zkoušek, výkresové dokumentace, technických specifikací atd.

Presumpci shody s některými 
požadavky EHSR prokazuje 
harmonizovaná evropská (EN) norma, 
která je uvedena v seznamu Úředního 
věstníku Evropské unie (Official 
Journal of the European Union, OJ) 
pod Směrnicí pro strojní zařízení a jejíž 
datum ukončení presumpce shody 
dosud neuplynulo. (Mnoho současných 
norem uvedených v seznamu OJ 
obsahuje odkaz na požadavky 
EHSR pokryté touto normou.) Proto 
pokud zařízení vyhovuje aktuálním 

harmonizovaným evropským normám, povinnost prokázat shodu s požadavky 
EHSR se značně zjednoduší a výrobce má navíc i zvýšenou právní jistotu. Tyto 
normy sice nejsou vyžadovány právně, avšak jejich použití se důrazně doporučuje, 
neboť prokázání shody pomocí alternativních metod může představovat mimořádně 
složitou záležitost. Tyto normy podporují Směrnici pro strojní zařízení a vydává 
je Evropská komise pro standardizaci (European Committee for Standardization, 
CEN) ve spolupráci s organizací ISO a Evropská komise pro elektrotechnickou 
standardizaci (European Committee for Electrotechnical Standardization, 
CENELEC) ve spolupráci s komisí IEC.

Posouzení rizik musí být důkladné a pečlivě zdokumentované, aby bylo zajištěno, 
že byla ošetřena veškerá potenciální rizika spojená se strojem. Stejně tak je 
odpovědností výrobce stroje zajistit splnění všech požadavků EHSR, a to i těch, 
které nejsou uvedeny v harmonizovaných normách EN.

TEST 

RESULTS

-------------

----------------

---------------

----------------

STANDARDS

Stroj musí splňovat požadavky EHSR
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Soubor technické dokumentace

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí připravit soubor technické 
dokumentace, který je dokladem shody s požadavky EHSR. Tento soubor by 
měl obsahovat veškeré důležité informace včetně výsledků zkoušek, výkresové 
dokumentace, technických specifikací atd.

Není nezbytné, aby byly veškeré informace neustále k dispozici jako trvalý záznam, 
ale celý soubor musí být k dispozici pro kontrolu na požádání příslušného orgánu 
(orgánu určeného členským státem EU pro kontrolu shody strojních zařízení).

V souboru musí být obsaženy přinejmenším tyto dokumenty:

1. celkové výkresy sestav zařízení včetně schémat řídicích obvodů;

2. detailní výkresy, poznámky k výpočtům atd., které jsou vyžadovány ke kontrole 
shody strojních zařízení s požadavky EHSR;

3. dokumentace o posouzení rizik, včetně seznamu základních požadavků na 
ochranu zdraví a bezpečnosti, které se vztahují ke strojnímu zařízení a popisu 
prováděných ochranných opatření;

4. seznam použitých norem a dalších technických specifikací, které uvádějí 
příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti;

5. popis metod, které byly použity k omezení rizik spojených se strojem;

6. v případě potřeby jiné technické zprávy nebo osvědčení, získané od zkušebního 
zařízení nebo jiného orgánu;

7. pokud je prohlášena shoda s některou harmonizovanou evropskou normou, 
jakákoli technická zpráva s výsledkem příslušné zkoušky;

8. kopii návodu k použití;

9. v případě potřeby prohlášení o zabudování příslušného neúplného strojního 
zařízení a příslušný montážní návod pro toto strojní zařízení;

10. v případě potřeby kopie prohlášení o shodě ES strojního zařízení nebo jiných 
výrobků, které jsou součástí strojního zařízení;

11. kopie ES prohlášení o shodě.
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Pokud se jedná o sériovou výrobu, je nutno připojit i podrobnosti týkající se 
interních opatření (například systémů pro zajištění jakosti), aby bylo zajištěno, 
že shoda zůstane zachována u všech vyrobených zařízení:

• Výrobce musí provést potřebný výzkum nebo zkoušky u komponent, jejich 
připojení nebo u kompletního strojního zařízení, aby bylo možno určit, zda návrh 
a konstrukce stroje zaručují bezpečnou instalaci a uvedení do provozu.

• Soubor technické dokumentace nemusí existovat v ucelené samostatné formě, 
musí jej však být možné sestavit a zpřístupnit v přiměřené době. Musí být 
dostupný po deset let od vyrobení poslední jednotky.

Soubor nemusí obsahovat podrobné plány ani jakékoli jiné specifické informace 
týkající se dílčích sestav použitých k výrobě nebo pro dané strojní zařízení, pokud 
takové informace nejsou zásadně důležité k ověření shody s požadavky EHSR.

Posouzení shody dle Přílohy IV Směrnice pro strojní zařízení

Některé typy zařízení podléhají 
zvláštním opatřením. Tato zařízení 
jsou uvedena v Příloze IV směrnice 
a patří k nim nebezpečné stroje, jako 
jsou například dřevoobráběcí stroje, 
lisy, vstřikovací stroje, zařízení pro 
práci v podzemí, zařízení pro zvedání 
vozidel apod.

Příloha IV rovněž obsahuje některé 
bezpečnostní komponenty, jako např. 
ochranná zařízení pro zjišťování 
přítomnosti osob (např. světelné 
závory) a logické jednotky pro zajištění 
bezpečnostních funkcí.

Pro stroje z přílohy IV, které nejsou v plné shodě s příslušnými harmonizovanými 
evropskými normami, musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce použít 
některý z těchto postupů:

1. Přezkoušení typu ES. Musí být připraven soubor technické dokumentace 
a úředně oznámenému orgánu (zkušební instituci) musí být předložen model 
stroje pro přezkoušení typu ES. Pokud zařízení při zkoušce vyhoví, obdrží 
certifikát ES o přezkoušení typu. Platnost certifikátu musí být ověřena každých 
pět let úředně oznámeným orgánem.

TEST RESULT
S -----

-----
---

STANDA
RDS

Technical

File

Posouzení shody



STROJNÍ VYBAVENÍ – SAFEBOOK 5

Bezpečnostní řídicí systémy pro strojní zařízení

8

2. Komplexní zabezpečování jakosti. Musí být připraven soubor technické 
dokumentace a výrobcem používán schválený systém zabezpečování jakosti 
pro návrh, výrobu, závěrečnou inspekci a zkoušení. Systém zabezpečování 
jakosti musí zajistit shodu strojního zařízení s ustanoveními této směrnice. 
Systém zabezpečování jakosti musí být pravidelně kontrolován úředně 
oznámeným orgánem.

Pro stroje, které nejsou uvedeny 
v příloze IV, nebo pro stroje, které 
jsou uvedeny v příloze IV, ale 
jsou v plné shodě s příslušnými 
harmonizovanými evropskými 
normami, může výrobce či jeho 
zplnomocněný zástupce rovněž 
připravit technickou dokumentaci 
a sám posoudit a potvrdit shodu 
zařízení. Musí se provádět vnitřní 
kontroly, aby bylo zajištěno, že 
vyráběné zařízení zůstává ve shodě.

Notifikované osoby

V EU existuje síť úředně oznámených orgánů, které spolu navzájem komunikují 
a pracují podle společných kritérií. Úředně oznámené orgány jmenuje vláda (nikoli 
zástupci průmyslu). Podrobné informace o organizacích, které mají status úředně 
oznámených orgánů, naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.

Postup prohlášení o shodě ES

Všechny prodávané stroje musí mít označeny značkou CE.  
Stroje musí být dodávány s ES prohlášením o shodě. 

Označení CE udává, že stroj splňuje všechny aplikovatelné evropské směrnice 
a že byly provedeny náležité postupy posouzení shody. Použití označení CE 
pro směrnici o strojních zařízeních v případě, že stroj nevyhovuje příslušným 
požadavkům EHSR, je porušením zákona.

Zkoušky úředně jmenovaného orgánu
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Prohlášení o shodě ES musí obsahovat tyto informace:

• obchodní firmu a úplnou adresu výrobce a případně jeho zplnomocněného 
zástupce;

• jméno a adresu osoby pověřené sestavením technického souboru, přičemž 
tato osoba musí být sídlem v Unii (v případě výrobce mimo EU to může být 
„zplnomocněný zástupce“);

• popis a identifikaci strojního zařízení, včetně obecného označení, funkce, 
modelu, typu, výrobního čísla a obchodního názvu;

• větu, ve které se výslovně prohlašuje, že strojní zařízení splňuje všechna 
příslušná ustanovení této směrnice, a případně podobnou větu s prohlášením 
o shodě s jinými směrnicemi nebo příslušnými předpisy, kterým strojní zařízení 
odpovídá;

• případně odkaz na použité harmonizované normy;
• případně odkaz na jiné použité technické normy a specifikace;
• (pro stroje z přílohy IV) případně jméno, adresu a identifikační číslo úředně 

oznámeného orgánu, který provedl ES přezkoušení typu podle přílohy IX 
a číslo certifikátu ES přezkoušení typu;

• (pro stroje z přílohy IV) případně jméno, adresu a identifikační číslo úředně 
oznámeného orgánu, který schválil systém komplexního zabezpečování jakosti 
podle přílohy X;

• místo a datum vydání prohlášení;
• údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce 

nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis.

Prohlášení ES o zabudování neúplného strojního zařízení

Dodává-li se zařízení pro montáž s jinými součástmi, při níž později vznikne 
kompletní stroj, musí se k němu vydat PROHLÁŠENÍ O ZABUDOVÁNÍ. Označení 
CE v takovém případě NEMÁ být použito. V prohlášení musí být uvedeno, že 
zařízení není dovoleno uvést do provozu, pokud nebylo vydáno prohlášení 
o shodě pro stroj, do něhož bylo začleněno. Musí být připraven soubor technické 
dokumentace a neúplné strojní zařízení musí být dodáváno s informacemi 
popisujícími podmínky, které musejí být dodrženy s ohledem na správné 
zabudování do konečného strojního zařízení, aby nebyla ohrožena bezpečnost.

Tato možnost však neplatí pro zařízení, které může pracovat samostatně nebo které 
mění funkci stroje.
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Prohlášení o zabudování musí obsahovat tyto informace:

• obchodní firmu a úplnou adresu výrobce neúplného strojního zařízení 
a případně jeho zplnomocněného zástupce;

• jméno a adresu osoby pověřené sestavením příslušné technické dokumentace, 
přičemž tato osoba musí být sídlem v Unii (v případě výrobce mimo EU to může 
být „zplnomocněný zástupce“);

• popis a identifikaci neúplného strojního zařízení, včetně obecného označení, 
funkce, modelu, typu, výrobního čísla a obchodního názvu;

• větu, ve které se prohlašuje, že jsou použity a splněny všechny základní 
požadavky této směrnice a že byla vypracována příslušná technická 
dokumentace podle přílohy VII části B, a případně podobnou větu s prohlášením 
o shodě neúplného strojního zařízení s jinými příslušnými směrnicemi;

• závazek předat na základě odůvodněné žádosti vnitrostátním orgánům 
příslušné informace o neúplném strojním zařízení. V tomto závazku se uvádí 
rovněž způsob předání těchto informací a nejsou jím dotčena práva duševního 
vlastnictví výrobce neúplného strojního zařízení;

• prohlášení, že neúplné strojní zařízení nesmí být uvedeno do provozu, dokud 
nebude vydáno prohlášení o shodě úplného strojního zařízení, do něhož má být 
zabudováno, s ustanoveními směrnice;

• místo a datum vydání prohlášení;
• údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce 

nebo jeho zplnomocněného zástupce a její podpis.

Strojní zařízení dodávaná do EU z vnějšku – 
zplnomocnění zástupci

Pokud výrobce se sídlem mimo EU (nebo EHP) vyváží strojní zařízení do EU, musí 
jmenovat zplnomocněného zástupce.

Zplnomocněný zástupce znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu sídlem 
v Evropském společenství, která obdržela od výrobce písemné pověření k tomu, 
aby jeho jménem plnila zcela nebo částečně povinnosti a náležitosti spojené se 
směrnicí o strojních zařízeních.
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Směrnice EU pro používání pracovních zařízení (směrnice UWE)

Všechna strojní zařízení musí plnit základní požadavky 
na ochranu zdraví bezpečnosti

Většina strojů a bezpečnostních 
komponentů (jiné než uvedené 

v příloze IV)

Stroje a bezpečnostní komponenty 
uvedené v příloze IV

NEBO

Musí být v přímém 
souladu s předpisy 

na ochranu životního 
prostředí,  

zdraví  
a bezpečnosti

Pokud JE 
V SOULADU 
s příslušnými 

harmonizovanými 
evropskými 

normami

Pokud NENÍ 
V SOULADU 
s příslušnými 

harmonizovanými 
evropskými 

normami

Musí být v souladu 
s příslušnými 

harmonizovanými 
evropskými  

normami

NEBONEBO

Zašlete 
TECHNICKOU 

DOKUMENTACI 
schválené instituci, 

která potvrdí  
její PŘÍJEM

Zašlete 
TECHNICKOU 

DOKUMENTACI 
schválené instituci, 
která ji prozkoumá 

a vydá  
CERTIFIKÁT 

PŘIMĚŘENOSTI 
pro tuto složku

Zašlete zařízení 
schválené instituci 

pro účely ES 
PŘEZKOUŠENÍ 

TYPU

Musíte být 
schopni sestavit 
TECHNICKOU 

DOKUMENTACI 
na vyžádání

MUSÍ být předlo-
žena schválené 

instituci pro účely 
ES typového 
přezkoušení

PRO STROJNÍ VYBAVENÍ – Musíte vydat prohlášení o shodě a uvést označení CE nebo vydat 
prohlášení o zabudování.

PRO BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY – Musíte vydat prohlášení o shodě.

Zatímco směrnice o strojních zařízeních byla připravena pro dodavatele, tato 
směrnice (2009/104/ES) je určena pro uživatele strojních zařízení. Zahrnuje 
všechna průmyslová odvětví a stanoví hlavní povinnosti zaměstnavatelů i minimální 
požadavky na bezpečnost pracovního zařízení. Každá země EU při implementaci 
této směrnice uzákonila vlastní formu legislativy.
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Jako příklad nám poslouží Velká Británie, kde byla implementována pod názvem 
The Provision and Use of Work Equipment Regulations (často se uvádí pod 
zkratkou PUWER). Forma implementace se může v jednotlivých zemích lišit, účinek 
směrnice však zůstává zachován.

Články směrnice podrobně popisují, jakých typů vybavení a pracovišť se směrnice 
týká.

Určují také hlavní povinnosti zaměstnavatelů, například zavedení bezpečných 
systémů práce a zajištění vhodného a bezpečného zařízení, které je nutno náležitě 
udržovat. Osobám obsluhujícím stroj musejí být poskytnuty náležité informace 
o bezpečném používání stroje a musejí být v tomto směru náležitě vyškoleny.

Nové stroje (a použité stroje pocházející z jiných zemí než EU) dodané po 
1. lednu 1993 musejí vyhovovat veškerým směrnicím týkajícím se daného produktu, 
například Směrnici pro strojní zařízení (je předmětem přechodných úprav). Již 
použité vybavení pocházející z EU, které se na pracovišti instaluje poprvé, musí 
okamžitě splňovat minimální požadavky podle přílohy směrnice UWE. 

Poznámka: Existující nebo již použité strojní zařízení, které bylo podstatně 
renovováno nebo změněno, bude klasifikováno jako zařízení nové, takže práce, 
která na něm bude vykonávána, musí být v souladu se Směrnicí pro strojní 
zařízení (a to i v případě, že se bude používat pouze v rámci společnosti k jejím 
interním účelům).

Vhodnost pracovního zařízení je důležitým požadavkem této směrnice a zdůrazňuje 
odpovědnost zaměstnavatele za náležité posouzení rizik.

Je to požadavek, že strojní zařízení musí být řádně udržováno. To zpravidla 
znamená, že musí existovat rozvrh pravidelné, plánované preventivní údržby. 
Doporučuje se zavedení deníku údržby a jeho neustálá aktualizace. To je zvláště 
důležité v případech, kdy údržba a kontroly přispívají k trvalé integritě bezpečnosti 
u ochranného zařízení nebo systému.

Příloha směrnice U.W.E. uvádí všeobecné minimální požadavky platné pro pracovní 
zařízení.

Pokud zařízení vyhovuje příslušným výrobkovým směrnicím, např. směrnici 
o strojních zařízeních, bude automaticky odpovídat příslušným požadavkům na 
konstrukci stroje podle minimálních požadavků přílohy.

Členské státy mohou přijmout legislativu týkající se používání pracovních zařízení, 
která přesahuje minimální požadavky směrnice UWE. 
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Podrobné informace o směrnici pro používání pracovních zařízení naleznete na 
oficiálních webových stránkách EU:

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/3

Předpisy platné v USA

V této části jsou uvedeny některé z bezpečnostních předpisů pro průmyslové 
stroje, které platí v USA. Jde o pouhý úvod; čtenář sám musí dále prozkoumat 
požadavky, které se vztahují na konkrétní zařízení, a zajistit, aby jejich konstrukce, 
obsluha i postupy údržby splňovaly jeho vlastní potřeby i národní a místní zákony 
a předpisy.

Ve Spojených státech prosazuje bezpečnost v průmyslu mnoho organizací.  
Patří k nim:

1. společnosti, které jednak dodržují stanovené požadavky a jednak stanoví své 
vlastní interní požadavky;

2. správní úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Occupational Safety 
and Health Administration, OSHA);

3. průmyslové organizace, například Národní asociace protipožární ochrany 
(National Fire Protection Association, NFPA), Asociace robotického průmyslu 
(Robotics Industries Association, RIA) a Asociace pro technologii výroby 
(Association of Manufacturing Technology, AMT), ANSI, která publikuje seznam 
uznávaných a schválených norem, a také dodavatelé bezpečnostních produktů 
a řešení, například společnost Rockwell Automation.

Správní úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA)

Ve Spojených státech je jedním z hlavních tahounů bezpečnosti v průmyslu Správní 
úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Occupational Safety and Health 
Administration, OSHA). Byl ustaven v roce 1971 na základě zákona schváleného 
americkým Kongresem. Účelem tohoto zákona bylo zajistit bezpečné a zdravotně 
nezávadné pracovní podmínky a chránit lidské zdroje. Zákon zplnomocňuje 
ministra práce k ustavení závazných norem pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci, aplikovatelných na podniky uskutečňující obchody mezi jednotlivými státy 
federace. Tento zákon musí být použit ve vztahu k zaměstnáním vykonávaným 
v následujících územích: Spojené státy, District of Columbia, Portoriko, Panenské 
ostrovy, Americká Samoa, Guam, poručenské území Tichomořské ostrovy, Wake 
Island, mimopevninské oblasti definované příslušným zákonem, Johnston Island 
a pásmo Panamského průplavu.

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/3
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Základní požadavky stanoví článek 5 tohoto zákona. Každý zaměstnavatel musí 
každému ze svých zaměstnanců poskytnout takové zaměstnání a pracoviště, 
s nímž nejsou spojena žádná rozpoznaná rizika, jež by způsobila nebo mohla 
u zaměstnanců způsobit úmrtí nebo vážnou fyzickou újmu, a které splňuje normy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stanovené v tomto zákoně.

Článek 5 tohoto zákona také požaduje, aby každý zaměstnanec splňoval normy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i veškerá pravidla, ustanovení 
a nařízení vydaná v návaznosti na tento zákon, která lze aplikovat na jeho vlastní 
jednání a chování.

Ustanovení OSHA deleguje odpovědnost na zaměstnavatele i zaměstnance. V tom 
se liší od Směrnice pro strojní zařízení, která požaduje po dodavatelích, aby jimi 
dodávané stroje na trh byly prosty všech rizik. V USA může dodavatel prodávat 
stroj bez jakékoli záruky bezpečnosti. Adekvátní ochranu a bezpečnost stroje musí 
zajistit uživatel. Ačkoli tento přístup byl v době schválení zákona běžnou praxí, tren-
dem u dodavatelů je vybavit stroje ochrannými zařízeními, neboť integrace principu 
bezpečnosti do samotné konstrukce stroje je mnohem efektivnější než pozdější 
doinstalovávání bezpečnostních zařízení na stroj, který již byl navržen a vyroben. 
Normy se nyní dodavatelům a uživatelům pokoušejí poskytnout takové požadavky 
na ochranu, aby vyráběné stroje nebyly pouze bezpečné, ale také produktivnější.

Ministr práce je oprávněn vyhlásit jako normu na ochranu bezpečnosti a zdraví při 
práci jakoukoli normu, která má národní konsensus, i jakoukoli zavedenou federální 
normu, pokud vyhlášení takové normy bude mít za následek zlepšení bezpečnosti 
anebo zdraví u výslovně označené skupiny zaměstnanců.

OSHA tento úkol plní publikováním předpisů v části 29 zákona Code of Federal 
Regulation (29 CFR). Normy týkající se průmyslových strojních zařízení jsou 
zveřejněny úřadem OSHA v části 1910 zákona 29 CFR. Jsou volně dostupné na 
webových stránkách úřadu OSHA www.osha.gov. Na rozdíl od většiny norem, 
jejichž dodržování je nepovinné, představují normy OSHA zákonná ustanovení.

Bezpečnosti strojních zařízení se týkají například tyto části:

A – Všeobecné informace
B – Přijetí a rozšíření zavedených federálních norem
C – Všeobecná opatření na ochranu bezpečnosti a zdraví
H – Nebezpečné materiály
I – Osobní ochranné pomůcky
J –  Všeobecné řízení týkající se prostředí – včetně uzamknutí a vypnutí 

s přívěsným štítkem (Lockout/Tagout)
O – Ochrana strojů a strojních zařízení
R – Zvláštní průmyslová odvětví
S – Elektrická bezpečnost

http://www.osha.gov
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Některé normy OSHA odkazují na nepovinné normy. Právní účinek začlenění 
prostřednictvím reference je, že materiál je ošetřen, jako kdyby byl publikován 
v plném znění ve federálním registru zákonů. Tam, kde je do jedné z dílčích částí 
prostřednictvím reference včleněna norma s národním konsensem, má tato norma 
„účinnost zákona“.
Například dílčí část S odkazuje na NFPA 70, nepovinnou normu známou jako US 
National Electric Code. Tím se požadavky normy NFPA 70 stávají povinnými.

Norma 29 CFR 1910.147 se v části J zabývá řízením nebezpečné energie. Tato část 
je všeobecně známa jako norma Lockout/Tagout. Ekvivalentní nepovinnou normou 
je ANSI Z244.1. V zásadě tato norma vyžaduje, aby napájení stroje bylo v době pro-
vádění oprav nebo údržby vypnuté a uzamknuté. Cílem je zamezit neočekávanému 
přívodu energie a spuštění stroje, které by měly za následek zranění zaměstnanců.

Zaměstnavatelé si musí dohodnout určitý systém a program uzamknutí i vypnutí 
s přívěsným štítkem a používat postupy pro připevnění náležitých uzamykacích 
zařízení nebo zařízení s přívěsným štítkem k zařízením izolujícím energii a jinými 
způsoby deaktivovat stroje a vybavení, aby nemohlo dojít k neočekávanému 
zavedení energie, spuštění nebo akumulaci energie, jež by mohly způsobit zranění 
zaměstnanců.

Menšími změnami a úpravami nástrojů a dalšími drobnými servisními činnostmi, 
k nimž dochází během normálních výrobních operací, se zabývá ANSI Z244 „Alter-
nativní opatření“, pokud tyto činnosti představují rutinní a opakovaný postup a jsou 
nedílnou součástí používání zařízení při výrobě – za předpokladu, že tato práce je 
prováděna s použitím alternativních opatření zajišťujících efektivní ochranu. Toto 
má přímou podporu ze strany OSHA v podobě „Výjimky OSHA pro menší servisní 
zásahy“. K alternativním opatřením patří ochranná zařízení jako světelné clony, 
bezpečnostní rohože, blokovací spínače dvířek a další podobná zařízení spojená 
s bezpečnostním systémem. Náročným úkolem pro konstruktéra stroje i uživatele 
ovšem je určit, co je „menší“ a co je „rutinní a opakovaný postup, který je nedílnou 
součástí používání zařízení“. Tím je možné se zabývat během vyhodnocení rizik.

Dílčí část O se zabývá „ochranou strojů a strojních zařízení“. Obsahuje seznam 
hlavních požadavků pro všechna strojní zařízení i požadavky týkající se některých 
specifických strojů. Když byl v roce 1971 založen úřad OSHA, přijal mnoho 
existujících norem ANSI. Například norma B11.1 pro mechanické strojní lisy byla 
přijata jako 1910.217.

Hlavní normou úřadu OSHA pro strojní zařízení je 1910.212. Tato norma říká, že 
k ochraně obsluhy stroje a dalších zaměstnanců před nebezpečím v oblasti stroje, 
které představuje například operační bod, vstup na nebezpečné místo, rotující 
součásti, odletující třísky nebo jiskry, musí být použita jedna nebo více metod 
zabezpečení. Tam, kde je to možné, musí být na stroj umístěny kryty, a ostatní 
místa, kde to z jakéhokoli důvodu možné není, musí být náležitě zajištěna. Kryt sám 
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nesmí představovat nebezpečí úrazu. V případě, že je třeba ochranný kryt odstranit, 
musí být rovněž nutné použít k jeho odstranění nějaký nástroj.

„Operačním bodem“ je ta oblast na stroji, kde skutečně probíhá vlastní zpracová-
vání materiálu. Operační bod na stroji, při jehož provozu je zaměstnanec vysta-
ven  nebezpečí úrazu, musí být zakrytý ochranou. Ta musí vyhovovat příslušným 
normám, nebo pokud takové normy neexistují, musí být navržena a zkonstruována 
tak, aby se žádná část těla obsluhy nemohla během provozního cyklu dostat do 
nebezpečné zóny.

Dílčí část S (1910.399) uvádí elektrické požadavky OSHA. Instalace nebo vybavení 
je podle náměstka ministra práce přípustné a schválené ve významu této dílčí části S, 
pokud bylo přijato, certifikováno, uvedeno v seznamu nebo jiným způsobem označe-
no jako bezpečné některou z národně uznávaných zkušebních laboratoří (NRTL).

Co je vybavení? Všeobecný pojem, jenž zahrnuje materiál, upevňovací prvky, 
zařízení, přístroje a další podobné prvky používané jako součást elektrické 
instalace nebo v souvislosti s ní.

Co je „uvedeno v seznamu“? Vybavení je „uvedeno v seznamu“, pokud je nějakým 
způsobem zmíněno v seznamu, (a) který byl zveřejněn národně uznávanou zkušeb-
ní laboratoří (NRTL), jež pravidelně kontroluje výrobu tohoto vybavení a (b) v němž 
je výslovně uvedeno, že toto vybavení splňuje národně uznávané normy nebo že 
bylo přezkoušeno a shledáno bezpečným při použití specifikovaným způsobem.

Od srpna 2009 úřad OSHA schválil jako NRTL tyto společnosti:

• Canadian Standards Association (CSA)
• Communication Certification Laboratory, Inc. (CCL)
• Curtis-Straus LLC (CSL)
• FM Approvals LLC (FM)
• Intertek Testing Services NA, Inc. (ITSNA)
• MET Laboratories, Inc. (MET)
• NSF International (NSF)
• National Technical Systems, Inc. (NTS)
• SGS U.S. Testing Company, Inc. (SGSUS)
• Southwest Research Institute (SWRI)
• TUV America, Inc. (TUVAM)
• TUV Product Services GmbH (TUVPSG)
• TUV Rheinland of North America, Inc. (TUV)
• Underwriters Laboratories Inc. (UL)
• Wyle Laboratories, Inc. (WL)

Konečné rozhodnutí ohledně toho, co je vyžadováno, je v odpovědnosti úřadu 
s příslušnou jurisdikcí (AHJ). Některé státy, například NY, CA a IL, mají dodatečné 
požadavky.
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Některé státy ustavily vlastní lokální úřady OSHA a mohou mít další požadavky nad 
rámec amerických/federálních požadavků OSHA. Úřad OSHA schválil státní plány 
čtyřiadvaceti států, Portorika a Panenských ostrovů a tyto státy přijaly své vlastní 
normy a politiku jejich prosazování. Z převážné části jsou tyto normy identické 
s federálními normami OSHA. Některé státy však pro tuto oblast přijaly normy jiné, 
nebo je prosazují jiným způsobem. Zaměstnavatelé musejí hlásit historii nehod 
úřadu OSHA. Úřad OSHA vypracovává klasifikaci nehod a předává informace 
místním úřadům. Na základě těchto informací se pak rozhoduje, které kontroly je 
třeba provést přednostně. Hlavními body při tomto rozhodování jsou:

• bezprostředně hrozící nebezpečí
• katastrofy a úmrtí
• stížnosti zaměstnanců
• vysoce riziková průmyslová odvětví
• plánované místní inspekce
• následné inspekce
• národní a místní programy s konkrétním zaměřením

Porušení norem OSHA může mít za následek udělení pokut. Ty jsou klasifikovány 
následujícím způsobem:

• vážné: až 7 000 USD za porušení normy,
• jiné než těžké: v libovolné výši, avšak ne více než 7 000 USD,
• opakované: až 70 000 USD za porušení normy,
• úmyslné: až 70 000 USD za porušení normy,
• porušení norem s následkem úmrtí: další tresty,
• neschopnost sjednat nápravu: 7 000 USD za den.

Předpisy platné v Kanadě

V Kanadě je bezpečnost v oblasti průmyslu řízena na úrovni provincií. Každá 
provincie spravuje a prosazuje své vlastní předpisy. Například provincie Ontario 
schválila zákon o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci (Occupational Health 
and Safety Act), jenž určuje práva a povinnosti všech stran na pracovišti. Hlavním 
cílem tohoto zákona je chránit pracovníky před ohrožením zdraví a bezpečnosti 
v zaměstnání. Zákon stanoví, jak zacházet s riziky na pracovišti, a zajišťuje 
prosazení práva tam, kde shody není dosaženo dobrovolně.

Ustanovení 851, část 7 tohoto zákona definuje přezkoumání zdravotní a bezpeč-
nostní situace před započetím práce. Toto přezkoumání je v provincii Ontario 
vyžadováno pro každou novou, přestavěnou nebo modifikovanou jednotku strojní-
ho zařízení a odborný technik při něm musí sestavit příslušnou zprávu.
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Kapitola 2: Normy

Tato část obsahuje některé typické mezinárodní a národní normy, které jsou 
relevantní pro bezpečnost strojních zařízení. Jejím cílem není podat vyčerpávající 
výčet, ale spíše umožnit náhled na to, jaké otázky bezpečnosti strojů jsou 
předmětem standardizace. Tuto část je třeba číst společně s částí Ustanovení.

Snahou zemí na celém světě je globální harmonizace všech norem. To je patrné 
zvláště v oblasti bezpečnosti strojních zařízení. Celosvětové bezpečnostní normy 
pro strojní zařízení jsou řízeny dvěma organizacemi: ISO a IEC. Regionální 
a národní normy sice stále existují a nadále prosazují místní požadavky, avšak 
v mnoha zemích se již začaly používat mezinárodní normy vydané organizacemi 
ISO a IEC.

Například normy EN (evropské normy) se používají ve všech zemích EEA. Všechny 
nové normy EN jsou uspořádány dle norem ISO a IEC a ve většině případů je jejich 
text s těmito normami totožný. Rovněž v USA se v současnosti často odkazuje na 
normy IEC a ISO.

Norma IEC se zabývá oblastí elektrotechniky a norma ISO řeší všechny ostatní 
oblasti. Členy organizací IEC a ISO je většina průmyslových zemí. Bezpečnostní 
normy pro strojní zařízení píší pracovní skupiny složené z odborníků z mnoha 
průmyslových zemí na světě.

Ve většině zemí lze normy považovat za dobrovolné, zatímco předpisy jsou právně 
závazné. Normy však obvykle slouží jako praktická interpretace předpisů. Proto je 
svět norem se světem předpisů úzce propojen.

ISO (International Organization for Standardization, Mezinárodní organizace 
pro standardizaci)

ISO je nevládní organizace sestávající z národních standardizačních orgánů 
z většiny zemí světa (v době tisku této příručky to bylo 157 zemí). Celý systém 
koordinuje ústřední sekretariát se sídlem ve švýcarské Ženevě. ISO vytváří normy 
pro efektivnější, bezpečnější a čistší navrhování, výrobu a používání strojních 
zařízení. Tyto normy také usnadňují obchod mezi jednotlivými zeměmi a činí ho 
spravedlivějším. Normy ISO lze poznat podle tří písmen ISO.

Normy pro strojní zařízení ISO jsou uspořádány stejně jako normy EN do tří úrovní: 
typ A, B a C (viz další část o harmonizovaných evropských normách EN).

Další informace naleznete na webových stránkách organizace ISO: www.iso.org.

http://www.iso.org
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IEC (International Electrotechnical Commission, Mezinárodní elektrotechnická 
komise)

Organizace IEC připravuje a vydává mezinárodní normy pro elektrické a elektro-
nické technologie a další technologie, které s nimi souvisejí. Prostřednictvím svých 
členů komise IEC podporuje mezinárodní spolupráci ve všech otázkách elektro-
technické standardizace a souvisejících záležitostech, jako je například posouzení 
shody s elektrotechnickými normami.

Další informace naleznete na webových stránkách organizace IEC: www.iec.ch.

Harmonizované evropské normy EN

Tyto normy jsou společné pro všechny země EEA a vydávají je evropské standardi-
zační organizace CEN a CENELEC. Jejich použití je dobrovolné, avšak konstrukce 
a výroba zařízení, která jsou s nimi v souladu, představuje nejjednodušší způsob, 
jak prokázat shodu s požadavky EHSR směrnice o strojních zařízeních.

Harmonizované normy jsou rozděleny do tří typů: A, B a C.

NORMY typu A.: Zabývají se aspekty společnými pro všechny typy strojů.

NORMY typu B.: Dělí se do 2 skupin.
 NORMY typu B1: Zabývají se konkrétní bezpečností a ergonomickými 

aspekty strojních zařízení.
 NORMY typu B2: Zabývají se bezpečnostními součástmi a ochrannými 

zařízeními.

NORMY typu C: Zabývají se specifickými typy nebo skupinami strojů.

Je důležité poznamenat, že shoda s normami typu C automaticky implikuje 
předpokládanou shodu s požadavky EHSR uváděné danou normou. Pokud vhodná 
norma typu C schází, lze použít normy typu A a B jako součást plného prokázání 
shody s požadavky EHSR a poukázat na shodu s příslušnými částmi.

Mezi organizacemi CEN/CENELEC a institucemi jako ISO a IEC se podařilo 
dosáhnout spolupráce, zajištěné dohodami. To by mělo ve výsledku vyústit v přijetí 
společných celosvětových norem. Ve většině případů mají normy EN protějšky 
v normách IEC nebo ISO. Všeobecně lze říci, že oba texty budou stejné a při 
dalším rozvoji normy mohou být uplatněny regionální rozdíly.

Úplný seznam norem EN týkajících se bezpečnosti strojních zařízení naleznete na 
adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/.

http://www.iec.ch
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards
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Normy platné v USA

Normy OSHA

Kdekoli je to možné, vyhlašuje úřad OSHA jako bezpečnostní normy přijaté na 
základě národního konsensu nebo zavedené federální normy. Povinná ustanovení 
(výraz „musí“ implikuje povinnost) norem včleněná prostřednictvím referencí mají 
stejnou platnost a účinek jako normy uvedené v části 1910. Například norma přijatá 
na základě národního konsensu NFPA 70 je uvedena jako referenční dokument 
v Dodatku A dílčí části S-Electrical of Part 1910 zákona 29 CFR. NFPA 70 je 
nepovinná norma, vyvinutá Národní asociací protipožární ochrany (NFPA). Norma 
NFPA 70 je také známa jako National Electric Code (NEC). Při jejím začlenění se 
všechna povinná ustanovení NEC stávají i povinnými ustanoveními OSHA.

Normy ANSI

Americký národní normalizační institut (American National Standards Institute, 
ANSI) slouží jako správce a koordinátor dobrovolného systému standardizace sou-
kromého sektoru v USA. Je to soukromá, nezisková členská organizace podporova-
ná okruhem nejrůznějších organizací působících v soukromém i veřejném sektoru.

Samotný institut ANSI normy nevyvíjí; usnadňuje však jejich vývoj tím, že dosahuje 
konsensu mezi kvalifikovanými skupinami. Úřad ANSI se také stará o to, aby kvalifiko-
vané skupiny dodržovaly hlavní zásady konsensu, zákonného postupu a otevřenosti.
Tyto normy jsou rozděleny do kategorií jako aplikační nebo konstrukční normy. 
Aplikační normy definují, jak aplikovat bezpečnostní opatření na strojní zařízení. 
Příkladem může být norma ANSI B11.1, která poskytuje informace o používání 
strojních krytů na mechanických lisech, nebo norma ANSI/RIA R15.06, jež nastiňuje 
použití bezpečnostních ochran u robotů.

Národní asociace protipožární ochrany (National Fire Protection Association, 
NFPA)

Národní asociace protipožární ochrany (NFPA) byla založena v roce 1896. Jejím 
posláním je snižovat dopad požárů na kvalitu života zasazováním se o zákony 
a normy přijaté na základě vědeckého konsensu, o výzkum a vzdělávání v této 
oblasti a o související otázky bezpečnosti. Aby lépe plnila své poslání, garantuje 
mnoho norem. Dvěma velmi důležitými normami souvisejícími s bezpečností 
v průmyslu a ochranou bezpečnosti jsou National Electric Code (NEC) a Electrical 
Standard for Industrial Machinery.

Národní asociace protipožární ochrany působila jako garant normy NEC od roku 
1911. Původní dokument zákona byl vydán v roce 1897 jako výsledek společných 
snah v oblasti nejrůznějších zájmů souvisejících s pojištěním, elektrickou energií, 
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architekturou a podobně. Od té doby byla norma NEC několikrát aktualizována; 
bývá revidována zpravidla jednou za tři roky.
Článek 670 normy NEC se zabývá některými podrobnostmi průmyslových strojních 
zařízení a odkazuje čtenáře na normu Electrical Standard for Industrial Machinery, 
NFPA 79.

NFPA 79 se vztahuje na elektrická/elektronická zařízení, přístroje nebo systémy 
průmyslových strojů. Účelem normy NFPA 79 je poskytnout podrobné informace pro 
používání elektrických a elektronických zařízení, přístrojů a systémů dodávaných 
jako součást průmyslových strojů, které podpoří bezpečnost života a majetku. 
Obsah normy NFPA 79, jež byla oficiálně přijata úřadem ANSI v roce 1962, je velmi 
podobný obsahu normy IEC 60204-1.

Se stroji, jimiž se specifické normy OSHA nezabývají, nesmějí být spojena známá 
rizika, která mohou způsobit smrt nebo vážná zranění. Tyto stroje musejí být 
navrženy a udržovány tak, aby splňovaly nebo dokonce překračovaly požadavky 
příslušných průmyslových norem. Norma NFPA 79 se týká strojů, které nejsou 
výslovně uvedeny v normách OSHA.

Kanadské normy

Normy CSA odrážejí konsensus výrobců a uživatelů – včetně výrobců, spotřebitelů, 
maloobchodníků, odborových a profesních organizací a vládních úřadů. Používají 
se v širokém rozsahu v obchodu i průmyslu a správy obcí a provincií i federální 
vláda je často začleňují do svých nařízení, zejména v oblasti zdraví, bezpečnosti, 
stavebnictví a životního prostředí.

Jednotlivci, společnosti i asociace v celé Kanadě podporují rozvoj norem CSA tím, 
že dobrovolně věnují svůj čas a schopnosti práci ve výboru CSA a svým trvalým 
členstvím v této organizaci podporují její cíle. Ve výboru pracuje více než 7 000 
dobrovolníků a pro trvalé členství se rozhodlo 2 000 členů.

Systém národních norem v Kanadě koordinuje Kanadská rada pro standardy 
(Standards Council of Canada, SCC). Je to federace nezávislých a autonomních 
organizací, které pracují na dalším rozvoji a zlepšování nepovinných standardů 
v národním zájmu.

Australské normy

Většina těchto norem je úzce propojena s ekvivalentními normami ISO/IEC/EN 
Standards Australia Limited
286 Sussex Street, Sydney, NSW 2001
Telefon: +61 2 8206 6000
E-mail: mail@standards.org.au – webová stránka: www.standards.org.au

http://mail@standards.org.au
http://www.standards.org.au
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Kapitola 3: Bezpečnostní strategie

Z ryze funkčního hlediska platí, že čím efektivněji stroj vykonává svůj úkol 
zpracování materiálu, tím je lepší. Aby však byl stroj skutečně efektivní, musí 
být také bezpečný. Bezpečnost je nutno pokládat za nejdůležitější hledisko.
Při navrhování vhodné bezpečnostní strategie mají zásadní význam dva kroky, 
které se navzájem ovlivňují. Viz následující obrázek.

POSOUZENÍ RIZIK
Identifikujte všechny stroje na  

pracovišti – poté pro každý stroj
Prozkoumejte 

relevantní informace 
a odborné znalosti

LIMITY STROJE 
Můžete předvídat všechny možné 

způsoby ovládání a používání stroje

NE

ANO

IDENTIFIKACE RIZIK 
Identifikujte každou nebezpečnou  

situaci – poté pro každé riziko

ODHAD RIZIK 
Odhadněte úroveň rizika v důsledku 

nebezpečí

VYHODNOCENÍ RIZIK 
Je úroveň rizika přijatelná

Byla bezpečnostní opatření 
analyzována a prokázána 

jako odpovídající?

ANO

NE

NE

OMEZENÍ RIZIK

BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIEKONEC 
PROCESU

Vyřešte dané nebezpečí 
pomocí změny konstrukce nebo 

dodatečnými opatřeními

Stanovte, zda jsou výkonnostní 
a funkční charakteristiky 
bezpečnostního opatření 

vhodné pro daný stroj a druh 
jeho použití
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Prvním krokem je POSOUZENÍ RIZIK, založené na jasném pochopení limitů stroje 
a jeho funkcí i rozsahu úkolů, které možná bude na stroji během celé jeho životnosti 
nutné vykonat.

V případě potřeby se poté provede SNÍŽENÍ RIZIK a na základě informací 
vyplývajících z posouzení rizik se vyberou vhodná bezpečnostní opatření. Způsob, 
jímž se to provede, tvoří základ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE pro stroj.

Dodržování tohoto systematického přístupu zaručuje, že budou uváženy veškeré 
aspekty a že v důsledku zaměření na detaily nebude ztracen základní princip. Celý 
proces by měl být zdokumentován. Zdokumentování nezajistí jen důkladnější práci, 
ale umožní také zpřístupnění výsledků dalším stranám.

Tato část se týká jak výrobců, tak uživatelů strojních zařízení. Výrobce se musí 
ujistit o tom, že jeho stroj lze bezpečně používat. Posouzení rizik by mělo začít již 
ve fázi návrhu stroje a je třeba při něm vzít v úvahu všechny předvídatelné úkoly, 
které se budou na stroji vykonávat. Tento přístup založený na úkolech v raných 
iteracích posouzení rizik je velmi důležitý. Například může existovat pravidelná 
potřeba seřizovat pohyblivé součásti na stroji. Ve fázi návrhu by mělo být možné 
navrhnout opatření, která umožní bezpečné provedení tohoto procesu. Pokud je 
tento postup v rané fázi zanedbán, může být implementace později obtížná či zcela 
nemožná. Výsledkem by pak mohlo být, že pohyblivé součásti bude nutno seřizovat 
i tak, avšak způsobem, který je buď nebezpečný, nebo neefektivní (případně obojí). 
Stroj, u něhož byly během fáze posouzení rizik vzaty do úvahu všechny možné 
úkoly, bude strojem výkonnějším i bezpečnějším zároveň.

Uživatel (nebo zaměstnavatel) musí zajistit bezpečnost strojů v daném pracovním 
prostředí. I když výrobce prohlásil stroj za bezpečný, uživatel by měl vždy provést 
posouzení rizik a rozhodnout, zda je zařízení bezpečné v daném prostředí. Stroje 
se často používají v podmínkách, které výrobce nepředpokládal. Například rizika 
spojená s frézkou používanou ve školní dílně je ve srovnání s frézkou v nástrojárně 
velkého závodu nutno hodnotit ještě z dalších hledisek. Je rovněž možné, že budou 
jednotlivé bezpečné stroje kombinovány dohromady takovým způsobem, který 
může být nebezpečný.

Je také třeba pamatovat na to, že pokud společnost zakoupí dva nebo více 
samostatných strojů a zařadí je do jedné výrobní linky, stává se „výrobcem“ 
výsledného kombinovaného zařízení tato společnost.

Podívejme se tedy nyní na základní kroky náležité bezpečnostní strategie. 
Následující pokyny lze aplikovat na již nainstalovaná zařízení v závodě i na 
samostatný nový stroj.
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Posouzení rizik

Je chybou považovat posouzení rizik za přítěž. Je to užitečný proces, díky němuž 
lze získat životně důležité informace a který uživateli nebo projektantovi napomáhá 
učinit logická rozhodnutí o způsobech, jimiž bude dosaženo bezpečnosti.

Tímto předmětem se zabývají různé normy. (EN) ISO 12100 Bezpečnost strojních 
zařízení – všeobecné zásady pro konstrukci – vyhodnocení rizik a snížení rizik 
obsahuje celosvětově nejčastěji používaná doporučení. ISO technická zpráva:  
ISO/TR 14121-2 je rovněž k dispozici. Poskytuje praktické směrnice a příklady 
metod vyhodnocení rizik.

Ať už je k posouzení rizik použita jakákoli metoda, výsledku se širším pokrytím 
a lepší rovnováhou dosáhne zpravidla spíše tým složený z různých odborníků než 
jednotlivec.

Posouzení rizik je iterativní proces; provádí se v různých fázích životnosti stroje. 
Dostupné informace se budou lišit v závislosti na fázi životnosti stroje. Například 
výrobce stroje bude mít při posuzování rizik přístup ke všem podrobnostem 
o mechanismu stroje a konstrukčních materiálech, avšak jen přibližnou představu 
o konečném pracovním prostředí stroje. Uživatel stroje možná nebude mít přístup 
ke skrytým technickým detailům stroje, avšak bude znát všechny detaily jeho 
pracovního prostředí. V ideálním případě bude výstup z jedné iterace vstupem pro 
iteraci další.

Určení mezních hodnot stroje

Zahrnuje shromáždění a analýzu informací týkajících se součástí, mechanismů 
a funkcí stroje. Je také nezbytné při zvažování všech typů úkolů lidské interakce 
se strojem a prostředím, v němž bude stroj pracovat. Cílem je jasné porozumění 
principům stroje a jeho používání.

Samostatné stroje, které jsou spolu propojeny, ať mechanicky, nebo pomocí řídicích 
systémů, by měly být považovány za jediný stroj, pokud nejsou pomocí náležitých 
bezpečnostních ochranných opatření rozděleny do samostatných zón.

Je důležité zvážit všechny limity a stadia životnosti stroje včetně instalace, uvedení 
do provozu, údržby, správného používání a provozu, ale také následky rozumně 
předvídatelného nesprávného použití stroje nebo jeho chybné funkce.
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Identifikace úloh a nebezpečí

Je nutno identifikovat veškerá rizika související se strojem a uvést je v seznamu 
podle jejich povahy a míst na stroji. Typy nebezpečí zahrnují rozdrcení, přeříznutí, 
vpletení, vymrštění částí, výpary, radiaci, toxické látky, horko, hluk atd.

Výsledky analýzy úloh je třeba porovnat s výsledky identifikace rizik. To ukáže, kde 
existuje možnost setkání člověka s rizikem, tj. kde může vzniknout nebezpečná 
situace. Je třeba sestavit seznam všech nebezpečných situací. Totéž riziko může 
v závislosti na povaze osoby nebo úkolu vést k různým typům nebezpečných 
situací. Například přítomnost vysoce zkušeného a vyškoleného údržbáře může mít 
jiný dopad než přítomnost nezkušené uklizečky, která o stroji nic neví. V této situaci, 
pokud je každý případ uveden a řešen samostatně, může být možné zdůvodnit jiná 
ochranná opatření pro údržbáře a jiná pro uklizečku. Pokud není sestaven seznam 
těchto případů a každý z nich nebude řešen samostatně, je nutno vyjít z nejhoršího 
případu a pro údržbáře i uklizečku použit totéž ochranné opatření.

Někdy bude nezbytné provést všeobecné posouzení rizik na stávajícím stroji, 
u něhož již byla použita ochranná opatření (například u stroje s pohyblivými 
částmi, které jsou chráněny krytem s dveřními spínači). Nebezpečné pohyblivé 
části představují potenciální riziko, které se může při selhání dveřních spínačů stát 
rizikem aktuálním. Pokud ještě systém dveřních spínačů nebyl validován (například 
při posouzení rizik nebo při konstrukci podle příslušných norem), jeho přítomnost 
by se neměla brát v úvahu.

Odhad rizika

Toto je jeden z nejdůležitějších aspektů posouzení rizik. K tomuto předmětu lze 
přistupovat mnoha způsoby; jeho základní principy jsou popsány na následujících 
stránkách.

Jakékoli strojní zařízení, které může přivodit nebezpečné situace, představuje riziko 
nebezpečné události (například škody). Čím je toto riziko vyšší, tím důležitější je 
s ním něco udělat. U jednoho druhu nebezpečí může být riziko tak malé, že je 
můžeme tolerovat a přijmout, avšak u jiného druhu nebezpečí může být riziko tak 
velké, že je na ochranu před ním nutné použít mimořádná opatření. Proto abychom 
mohli rozhodnout, zda a co bude zapotřebí udělat s rizikem, musíme být schopni je 
kvantifikovat.

Na riziko se často myslí pouze v pojmech závažnosti zranění a nehody. Avšak při 
odhadování výše přítomného rizika je třeba vzít v úvahu JAK závažnost možné 
škody, TAK pravděpodobnost jejího výskytu.
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ISO TR 14121-2 „Vyhodnocení rizik – Praktické návody a příklady metod“ 
uvádí různé metody kvantifikace rizika. Existují rozdíly v terminologii a systému 
hodnocení, ale všechny metody se vztahují k principům specifikovaným 
v (EN) ISO 12100. Následující text obsahuje přehled základních principů 
kvantifikace a je zamýšlen jako pomůcka k tomuto účelu bez ohledu na to, která 
metodologie se použije. Obecně se řídí parametry uvedenými pro hybridní nástroj 
v článku 6.5 v rámci ISO TR 14121-2.

V úvahu byly vzaty následující faktory:
• ZÁVAŽNOST POTENCIÁLNÍHO ZRANĚNÍ.
• PRAVDĚPODOBNOST JEHO VÝSKYTU.

Pravděpodobnost výskytu zahrnuje alespoň dva faktory:
• ČETNOST VYSTAVENÍ.
• PRAVDĚPODOBNOST ZRANĚNÍ.

Faktor pravděpodobnosti je dále často rozdělen do dalších faktorů, jako například: 
•  PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU.
• MOŽNOST VYLOUČENÍ VÝSKYTU.

Použijte jakákoli data a odborné znalosti, která jsou pro vás dostupná. Budete 
se zabývat všemi stadii životnosti stroje, a proto u každého faktoru vycházejte při 
rozhodování vždy z nejhoršího případu, abyste se vyhnuli přílišné složitosti. Je 
také důležité zachovat si zdravý úsudek. Je třeba zvážit, co je dosažitelné, reálné 
a rozumné. Zde je velmi žádoucí týmový přístup.

V této fázi byste zpravidla neměli přihlížet k jakémukoli existujícímu ochrannému 
systému. Pokud toto vyhodnocení rizik ukáže, že je potřebný ochranný systém, 
existuje několik metodologií (ukážeme si je dále v této kapitole), které lze použít 
k určení požadovaných charakteristik.

Závažnost potenciálního zranění

Pro tuto úvahu předpokládáme, že již došlo k nehodě nebo incidentu. Při pečlivém 
prozkoumání nebezpečí se ukáže, co je nejzávažnějším možným zraněním. 

Pamatujte: V této úvaze předpokládáme, že zranění je nevyhnutelné a zabýváme 
se pouze jeho závažností. Měli byste předpokládat, že obsluha je vystavena 
nebezpečnému pohybu nebo procesu. Závažnosti zranění by měla být posouzena 
podle faktorů daných ve zvolené metodologii.
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Například následovně:
• smrt, devastační zranění oka nebo amputace paže,
• trvalé následky, např. amputace prstů,
• léčitelné následky vyžadující lékařský zásah,
• léčitelné následky vyžadující první pomoc

Četnost vystavení

Četnost vystavení odpovídá na otázku, jak často je pracovník obsluhy nebo údržbář 
vystaven riziku. Četnost vystavení riziku lze klasifikovat podle faktorů daných 
zvolenou metodologií.

Například následovně:
• více než jednou za hodinu
• mezi jednou za hodinu a jednou za den
• mezi jednou za den a jednou za dva týdny
• mezi jednou za dva týdny a jednou za rok
• méně než jednou za rok

Pravděpodobnost zranění

Měli byste předpokládat, že obsluha je vystavena nebezpečnému pohybu nebo 
procesu. Pravděpodobnost výskytu nebezpečné události lze klasifikovat podle 
faktorů daných zvolenou metodologií. Při uvážení vlastností stroje, očekávaného 
chování osob a dalších faktorů lze klasifikovat pravděpodobnost výskytu.

Například následovně: 
• zanedbatelná
• výjimečná
• možná
• pravděpodobná
• velmi vysoká

Možnosti vyloučení výskytu

Při uvážení, jak bude probíhat interakce osob a stroje, a dalších charakteristik, jako 
například rychlosti spuštění pohybu, lze klasifikovat možnost vyloučení zranění 
podle faktorů daných zvolenou metodologií.

Například následovně:
• pravděpodobná
• možná
• nemožná
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Po uvážení všech témat v jednotlivých položkách vyhodnocení se výsledky 
zanesou do grafu či tabulky nebo do příslušného jiného prostředku používaného 
pro kvantifikaci rizika. Tím se vytvoří určitá forma kvantifikovaného odhadu rizika 
při různých nebezpečných situacích u stroje. Tyto informace lze poté použít 
k rozhodnutí, která rizika je třeba snížit, aby bylo dosaženo přijatelné úrovně 
bezpečnosti.

Omezení rizik

Nyní musíme zvážit každý stroj a rizika s ním spojená samostatně a učinit opatření 
k odstranění všech příslušných nebezpečí.

Hierarchie opatření k omezení rizik
Existují tři základní metody, které je nutno zvažovat a používat v následujícím 
pořadí:

1. maximální možné vyloučení nebo omezení rizik (v rámci návrhu a konstrukce 
stroje);

2. instalace bezpečnostních a doplňkových ochranných opatření ve vztahu 
k rizikům, která nemohou být vyloučena prostřednictvím konstrukce;

3. poskytnutí informací pro bezpečné používání včetně výstražných štítků 
a signálů. Rovněž informace o jakýchkoli zbytkových rizicích a o tom, zda je 
vyžadováno jakékoli konkrétní školení nebo osobní ochranné pracovní pomůcky.

Při zvažování opatření v této hierarchii je nutno postupovat směrem shora dolů 
a každou z úrovní uplatnit všude, kde je to možné. V praxi bude obvykle použita 
kombinace těchto úrovní.

Vyloučení rizika (bezpečná konstrukce stroje)

Ve fázi návrhu stroje je možné vyloučit mnohá z možných rizik jednoduchým 
zvážením faktorů, jako jsou materiály, požadavky související s přístupem, vysoká 
teplota povrchů, metody přenosu, nebezpečné body, úrovně napětí atd.

Pokud například není k nebezpečné oblasti vyžadován přístup, řešením je 
bezpečně ji uzavřít v samotném tělese stroje nebo pomocí některého typu pevného 
uzavíracího krytu.

Ochranná opatření a systémy

Pokud je přístup potřebný, situace se komplikuje. Je nutné zajistit, aby přístup 
byl možný pouze v době, kdy je stroj bezpečný. Budou nutná ochranná opatření, 
jako jsou například dveře s ochrannými spínači nebo vypínací systémy. Volba 
ochranného zařízení nebo systému musí být významným způsobem ovlivněna 
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provozními charakteristikami stroje. To je mimořádně důležité, neboť u systému, 
který snižuje účinnost stroje, bude mít obsluha tendenci ochranná zařízení odstranit 
nebo potlačit jejich funkci.

K jedné z nejintenzivnějších a nejúplnějších interakcí mezi osobami a strojním 
vybavením dochází během údržby, odstraňování potíží a oprav. Pro rutinní 
a drobné zásahy je možné k zajištění bezpečnosti použít ochranná opatření na 
základě bezpečnostního systému (viz dále uvedený popis). Ale z hlediska všech 
předpisů je absolutně zřejmé, že pro jakýkoli typ zásahů, jako například údržbu, 
opravy, demontáž nebo práce na výkonových obvodech, je třeba zajistit dostupnost 
i používání zařízení, která zaručí izolaci a odvedení energie ze stroje (někdy 
včetně gravitační síly). Tímto způsobem je možné vyloučit riziko neočekávaného 
spuštění a vystavení zdrojům energie. Toto je stanoveno v mnoha různých 
předpisech a normách. Viz například předchozí text pod článkem „Předpisy platné 
v USA“, který popisuje předpisy a normu pro „uzamknutí a vypnutí s přívěsným 
štítkem“. Evropská norma EN 1037 a normy ISO 14118 „Prevence neočekávaného 
spuštění“ rovněž stanovují příslušné požadavky. Z hlediska elektrotechnologie jsou 
doporučení a požadavky dány také v předpisech IEC/EN 60204-1 a NFPA 79.
Samozřejmě je nezbytné, aby byl zaveden řádně fungující systém, který zaručí, že 
budou dodržovány všechny správné postupy.

Následující část popisuje některé typické implementace.

Ochrana před neočekávaným zapnutím

Ochranou před neočekávaným zapnutím se zabývá mnoho norem. Příklady 
zahrnují ISO 14118, EN 1037, ISO 12100, OSHA 1910.147, ANSI Z244-1, 
CSA Z460-05 a AS 4024.1603. Tyto normy mají jedno společné téma: primární 
metodou ochrany před neočekávaným zapnutím je odstranit ze systému energii 
a zablokovat systém ve vypnutém stavu. Cílem je umožnit osobám bezpečný 
vstup do nebezpečných zón stroje.

Uzamknutí a vypnutí s přívěsným štítkem (Lockout/Tagout)

Nové stroje musejí být zkonstruovány se zařízeními izolujícími energii, která lze 
uzamknout. To se vztahuje na všechny typy energií včetně elektrické, hydraulické, 
pneumatické, gravitační a laserové. Uzamknutí znamená použití zámku na takovém 
zařízení izolujícím energii. Zámek smí odstranit pouze jeho majitel nebo supervizor 
za řízených podmínek. Pokud na stroji musí pracovat více osob, každá z nich 
musí na zařízeních pro izolaci energie používat svůj vlastní zámek a musí být také 
schopna svůj vlastní zámek rozpoznat mezi ostatními.

V USA je u starších strojů, na nichž nikdy nebylo uzamykatelné zařízení nainstalo-
váno, alternativou uzamknutí vypnutí s přívěsným štítkem. V takovém případě se 
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stroj vypne a umístí se na něj štítek, který má upozornit personál, aby stroj nespou-
štěl po dobu, během níž na něm pracuje osoba označená na štítku. Od roku 1990 
jsou však stroje, které jsou upravovány, nutno vybavit uzamykatelným zařízením 
pro izolaci energie.

Zařízení pro izolaci energie je mechanické zařízení, které fyzicky brání převodu 
nebo uvolnění energie. Tato zařízení mohou mít podobu elektrického jističe, 
vypínače, ručně ovládaného spínače, kombinace zástrčky a zásuvky nebo ručně 
ovládaného ventilu. Zařízení pro izolaci elektrické energie musejí spínat všechny 
neuzemněné vodiče napětí a žádný pól nesmí působit nezávisle.

Účelem uzamknutí i vypnutí s přívěsným štítkem je zabránit neočekávanému 
spuštění stroje. Neočekávané spuštění může mít mnoho příčin: selhání řídicího 
systému, nevhodnou akci na ovládacím prvku spuštění, snímači, stykači nebo 
ventilu, obnovení napětí po přerušení či jiné interní nebo externí vlivy. Po uzamknutí 
nebo vypnutí stroje a umístění přívěsného štítku je nutno ověřit, zda je energie 
skutečně odpojena.

Zabezpečovací izolační systémy

Zabezpečovací izolační systémy vykonávají řádné vypnutí stroje a umožňují snadné 
odpojení energie na stroji. Jsou vhodné zejména u velkých strojů a výrobních 
systémů, zvláště když se v mezilehlé úrovni nebo ve vzdálených umístěních 
nachází více zdrojů energie.

Odpojovače zátěže

Za účelem místní izolace elektrických zařízení lze těsně před zařízení umístit 
vypínače, které je nutno izolovat a uzamknout. Příkladem produktu, který lze 
izolovat i uzamknout, jsou zátěžové spínače řady 194E.

Systémy chyceného klíče

Systémy blokovaného klíče představují jinou metodu zavedení uzamykacího 
systému. Mnoho systémů blokovaného klíče začíná zařízením izolujícím energii. 
Při vypnutí spínače „primárním klíčem“ se elektrické napětí odpojí simultánně ode 
všech neuzemněných napájecích vodičů. Primární klíč pak lze vyjmout a umístit 
tam, kde je potřebný přístup ke stroji. Lze doplnit různé komponenty, které by 
vyhovovaly složitějším uzamykacím opatřením.

Alternativní opatření namísto uzamknutí

Uzamknutí nebo vypnutí s výstražným štítkem je nutno použít během údržby nebo 
servisu stroje. Zásahy do stroje během běžných výrobních operací jsou kryty 
ochrannými opatřeními, jako například blokovací systémy ochranných dveří. Rozdíl 
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mezi servisem a údržbou na jedné straně a běžnými výrobními operacemi na straně 
druhé však není vždy jasný.

Některé menší úpravy a servisní úkoly, které se provádějí během normálních 
výrobních operací, nemusejí nutně vyžadovat uzamknutí stroje. Příkladem může být 
nakládka a vykládka materiálu, menší změny nástrojů a seřízení, doplňování hladin 
maziv a odstraňování odpadu. Tyto úkoly je nutno provádět rutinně a opakovaně 
a jsou integrální součástí použití zařízení k výrobě a vykonávají se za pomoci 
alternativních opatření, například nainstalovaných ochranných zařízení. Těmi 
mohou být například blokovací kryty, světelné clony nebo bezpečnostní rohože. 
Při současném použití vhodné bezpečnostní logiky a výstupních zařízení může 
operátor bezpečně přistupovat k nebezpečným zónám stroje i během normálních 
výrobních úkolů a menších zásahů.

Bezpečnost stroje v tomto případě bude záviset na náležitém použití a správném 
provozu ochranného systému i v případě, že dojde k poruchám. Nyní je nutno zvážit 
správný provoz stroje. V rámci každého typu bude pravděpodobně možný výběr 
mezi technologiemi s různými stupni výkonu monitorování, detekce a prevence 
poruch.

V ideálním světě by každý ochranný systém pracoval dokonale a neexistovala by 
absolutně žádná možnost jeho selhání v nebezpečných podmínkách. V reálném 
světě jsme však omezeni současnými hranicemi našich vědomostí a materiálů. 
Další velmi skutečné omezení představují náklady. Na základě těchto faktorů jasně 
vyplývá, že musíme mít určitý způsob, jak vztáhnout rozsah ochranných opatření 
k úrovni rizika zjištěné ve fázi odhadu rizik.

Ať už si vybereme jakýkoli typ ochranného zařízení, musíme pamatovat na to, že 
„bezpečnostní systém“ může obsahovat mnoho prvků včetně ochranného zařízení, 
kabeláže, spínacího zařízení a někdy také části provozního řídicího systému stroje. 
Všechny tyto prvky systému (včetně krytů, montážních prvků, kabeláže apod.) 
by měly mít vhodné výkonové charakteristiky vzhledem k principu svého návrhu 
a technologie. Normy IEC/EN 62061 a EN ISO 13849-1 stanoví hierarchické úrovně 
vlastností bezpečnostních částí řídicích systémů a ve svých přílohách poskytují 
způsoby posouzení rizik pro určení požadavků integrity ochranného systému.
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Příloha A normy (EN) ISO 13849-1:2015 obsahuje rozšířený graf rizik.
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Musí být stanoveno pro každou bezpečnostní funkci!

Také Příloha A normy IEC 62061 uvádí metodu znázorněnou níže.

Produkt: _________________
Vydal: __________________
Datum: __________________

Vyhodnocení rizik a bezpečnostní opatření Dokument č.:
Součást:

 ¨ Předběžně vyhodnocení rizik
 ¨ Průběžné vyhodnocení rizik
 ¨ Následné vyhodnocení rizik

Černá oblast = požadovaná bezpečnostní opatření
Šedá oblast = doporučená bezpečnostní opatření
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Léčitelné následky, lékařský 
zásah OM SIL 1 SIL 2 >1 den –  
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Uživatel kterékoli z těchto metod by měl zajistit odpovídající výsledky. Cílem každé 
z metod je upozornit na podrobný obsah, k níž náleží.

V obou případech je mimořádně důležité, aby byla vodítka nastíněná v textu normy 
skutečně použita. Graf nebo tabulka rizik nesmějí být použity izolovaně nebo 
povrchně zjednodušujícím způsobem. 

Vyhodnocení

Po výběru ochranných opatření a před jejich realizací je důležité ještě jednou 
zopakovat odhad rizik. Tento postup se často opomíjí. Může se stát, že po 
nainstalování ochranného zařízení má pracovník obsluhy pocit, že ochrana před 
původně předpokládaným rizikem je úplná a dokonalá.
Protože už nemyslí na původní nebezpečí, může se strojem manipulovat odlišným 
způsobem. A pak může být vystaven riziku častěji, nebo může například do stroje 
zasahovat hlouběji. To znamená, že pokud ochranné opatření selže, bude riziko 
větší, než jak jsme původně předpokládali. A právě to představuje aktuální riziko, 
které musíme nyní odhadnout. Proto je odhad rizik potřeba zopakovat a vzít přitom 
v úvahu jakékoli předvídatelné změny ve způsobu zasahování osob do stroje. 
Výsledek této činnosti nám pak poslouží ke kontrole toho, zda jsou navrhovaná 
ochranná opatření skutečně vhodná. Doporučujeme prostudovat si další informace 
v příloze A normy IEC/EN 62061.

Školení, osobní ochranné pomůcky atd.

Je důležité, aby osoby, které budou stroj obsluhovat, byly náležitě vyškoleny 
v bezpečných metodách práce se strojem. To neznamená, že jiná opatření lze 
vynechat. Sdělit obsluze stroje pouze, že se nesmí přibližovat k nebezpečným 
oblastem (namísto jejich zajištění kryty), je nepřijatelné.

Může být také nutné, aby obsluha stroje používala ochranné pomůcky, jako jsou 
speciální rukavice, ochranné brýle, respirátory apod. Druh požadovaného vybavení 
by měl určit konstruktér stroje. Používání osobních ochranných pomůcek obvykle 
nebude představovat základní metodu ochrany, ale doplní opatření uvedená výše. 
Obvykle je rovněž potřeba rozmístit symboly a označení k zvýšení povědomí 
o případných zbytkových rizicích.
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Kapitola 4: Implementace ochranných opatření

Pokud se při posouzení rizik ukáže, že se strojem nebo postupem je spojeno nebezpečí 
zranění, je nutno toto nebezpečí vyloučit nebo omezit. Způsob, jímž toho lze dosáhnout, 
bude záviset na povaze stroje a daného nebezpečí. Ochranná opatření bezpečnostního 
řídicího systému ve spojení s kryty buď zabraňují přístupu k nebezpečnému místu, nebo 
zamezují nebezpečným pohybům, je-li nebezpečné místo přístupné. Typické příklady 
ochranných opatření bezpečnostního řídicího systému jsou probírány později a patří 
mezi ně blokované kryty, světelné závory, bezpečnostní rohože, dvouruční ovládání 
a potvrzovací tlačítka.

Zařízení a systémy pro nouzové zastavení jsou spojeny s bezpečnostními řídicími 
systémy, ale nejsou to přímé ochranné systémy a je třeba je považovat pouze za 
doplňková ochranná opatření.

Zamezení přístupu pomocí pevných uzavíracích krytů

Pokud je nebezpečí spojeno s částí stroje, k níž není nutný přístup, měl by být na stroji 
trvale namontován pevný kryt. K odstranění těchto typů krytů je nutno použít nástroje. 
Pevné kryty musejí být schopny: 1) odolat danému provoznímu prostředí, 2) zadržet 
vymrštěné předměty, 3) nesmějí vytvářet nebezpečí například tím, že budou mít ostré 
hrany. Pevné kryty mohou mít otvory v místech, kde se kryt stýká se strojem, nebo 
otvory kvůli obehnání drátěnou sítí.

Okénka poskytují pohodlný způsob sledování výkonnosti stroje. Je nutno věnovat 
pozornost pečlivému výběru materiálu, neboť chemické interakce s řeznými kapalinami, 
ultrafialové paprsky i pouhé stárnutí způsobují, že materiál okének by časem mohl ztratit 
své původní vlastnosti.

Velikost okének musí být taková, aby obsluha nemohla do oblasti nebezpečí dosáhnout. 
Směrnice pro určení náležité vzdálenosti okénka od oblasti nebezpečí naleznete 
v tabulce O-10 v americké normě OSHA 1910.217 (f) (4) a dále v normě EN ISO 13857, 
v tabulce D-1 normy ANSI B11.19, v tabulce 3 normy CSA Z432 a v normě AS 4024.1.

Detekce přístupu

Ochranná opatření mohou sloužit k detekci přístupu k nebezpečnému místu. Pokud 
bude jako metoda omezení rizika zvolena detekce přístupu, projektant musí vycházet 
z toho, že je nutno používat celý bezpečnostní systém; ochranné zařízení samo 
potřebné omezení rizika nezajistí. Takový bezpečnostní systém zpravidla sestává ze 
tří bloků: 1) vstupního snímacího zařízení, které rozpozná přístup k místu nebezpečí, 
2) logického zařízení, které zpracovává signály ze snímacího zařízení, kontroluje stav 
bezpečnostního systému a zapíná nebo vypíná výstupní zařízení, a 3) výstupního 
zařízení, které řídí akční člen (například motor).
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Detekční zařízení

Přítomnost osoby, která se vyskytuje v nebezpečné oblasti nebo do ní vstupuje, může 
detekovat mnoho různých zařízení. Výběr nejlepší možnosti v daném konkrétním 
případě závisí na mnoha faktorech, k nimž patří:

• faktory okolního prostředí, které by mohly ovlivnit spolehlivost detektoru,
• četnost přístupu,
• doba zastavení rizika,
• důležitost dokončení strojního cyklu,
• zadržení vymrštěných částí, kapalin, mlhy, výparů apod.

Vhodně vybrané kryty lze zabezpečit tak, aby zajišťovaly ochranu před vymrštěnými 
částmi, kapalinami, mlhou a dalšími typy rizik, a často se používají v případech, kdy 
přístup k nebezpečné oblasti není příliš častý. Blokované kryty lze také uzamknout 
a zamezit tak přístupu, dokud stroj nedospěje do úplného zastavení, nebo když není 
žádoucí zastavit stroj v průběhu cyklu.

Zařízení snímající přítomnost osob, jako například světelné závory, rohože a laserové 
skenery, zajišťují rychlý a snadný přístup k nebezpečné oblasti a používají se často v pří-
padech, kdy obsluha musí do nebezpečné oblasti často zasahovat. Tyto typy zařízení 
neposkytují ochranu proti vymrštěným částem, mlze, kapalinám a dalším typům rizik.

Nejlepší volbu ochranného opatření představuje zařízení nebo systém, které zajišťují 
maximální ochranu, a přitom představují minimální překážku pro běžný provoz stroje. 
Je nutno zvážit všechny aspekty použití stroje, neboť zkušenosti ukazují, že u systému, 
jehož používání je obtížné, bude mít pravděpodobně obsluha větší tendenci jej odstranit 
nebo obejít jeho funkci.

Zařízení snímající přítomnost osob

IEC 62046 poskytuje užitečná doporučení ohledně aplikace zařízení snímajících 
přítomnost osob. Doporučuje se tuto normu zohlednit. Při rozhodování, jak ochránit 
určitou zónu nebo oblast, je důležité jasně a přesně chápat, které zabezpečovací funkce 
jsou v daném případě potřebné. Zpravidla budou zapotřebí alespoň dvě funkce:
• vypnutí nebo deaktivace napájení v okamžiku, kdy do nebezpečné oblasti vstoupí 

nějaká osoba;
• zamezení zapnutí nebo aktivaci stroje v době, kdy se v nebezpečné oblasti nachází 

nějaká osoba.

Může se zdát, že tyto dvě funkce představují jednu a tutéž věc. Avšak ačkoli jsou spolu 
propojeny a často je zajišťuje totéž zařízení, jedná se ve skutečnosti o dvě samostatné 
bezpečnostní funkce. K dosažení první z nich potřebujeme nějaký druh vypínacího 
zařízení – tedy zařízení, které detekuje, že se část těla lidské osoby dostala za určitý 
bod, a vydá signál k vypnutí napájení. Pokud je pak daná osoba schopna pokračovat 
přes tento vypínací bod a její přítomnost již není nadále detekována, nemusí být druhé 
z funkcí (zamezení zapnutí) dosaženo.
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Obrázek znázorňuje příklad přístupu celým tělem u zařízení s vertikálně namontovanou 
světelnou závorou jako vypínacím zařízením. Také dveře s ochranným spínačem lze 
pokládat za pouhé vypínací zařízení tam, kde neexistuje nic, co by zabránilo zavření 
dvířek po vstupu operátora.

Pokud přístup celým tělem není možný, osoba není schopna pokračovat za bod vypnutí, 
její přítomnost je vždy detekována a druhé funkce (zamezení zapnutí) je dosaženo. 
V případech, kdy jde o přístup pouze určité části těla, vykonávají vypnutí a snímání 
přítomnosti části těla tytéž typy zařízení. Jediným rozdílem je zde typ použití.

Zařízení snímající přítomnost osob slouží k detekci přítomnosti lidí. Do tohoto typu 
zařízení patří bezpečnostní světelné závory, bezpečnostní bariéry s jedním paprskem, 
bezpečnostní laserové skenery a bezpečnostní rohože. U všech zařízení snímajících 
přítomnost osob se musí pro stanovení velikosti detekční zóny a umístění daného 
zařízení uvážit požadovaná bezpečnostní vzdálenost.

Bezpečnostní světelné závory

Bezpečnostní světelné závory lze nejjednodušeji popsat jako fotoelektrické snímače 
speciálně navržené k ochraně personálu před zraněními souvisejícími s nebezpečnými 
pohyby stroje. Světelné závory jsou známy také pod zkratkami AOPD (aktivní 
optoelektronická ochranná zařízení) nebo ESPE (elektrosenzitivní ochranné zařízení) 
a nabízejí optimální bezpečnost, ale mohou rovněž přispět k zvýšení produktivity. Jsou 
ideálně vhodné tam, kde personál potřebuje častý a snadný přístup k určitému bodu 
spojenému s nebezpečím při provozu.
Světelné clony se navrhují a zkoušejí tak, aby splňovaly normu IEC 61496-1 a -2. 

Bezpečnostní laserové skenery

Bezpečnostní laserové skenery používají otáčivé zrcadlo, které vysílá světelné impulzy 
v kruhovém prostoru a vytváří tak detekční rovinu. Umístění objektu je určeno úhlem 
otáčení zrcadla. Tím, že používá techniku „doby letu“ odraženého paprsku neviditelného 
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světla, může skener také detekovat vzdálenost, která jej od objektu dělí. Na základě na-
měřené vzdálenosti a umístění objektu pak laserový skener určí přesnou polohu objektu.

Bezpečnostní rohože citlivé na tlak

Tato zařízení slouží k zabezpečení oblasti podlahy kolem stroje. Kolem nebezpečné 
oblasti se položí matrice propojených rohoží a tlak vyvinutý na rohož (například při kroku 
operátora) pak způsobí, že řídicí jednotka rohože vypne proud v této oblasti. Rohože 
citlivé na tlak se často používají například uvnitř uzavřené oblasti obsahující několik 
strojů, flexibilních výrobních systémů nebo robotických buněk. Když je vyžadován 
přístup k buňce (například za účelem nastavení při „výuce“ robota), rohože zabrání 
nebezpečnému pohybu v okamžiku, kdy operátor sejde z bezpečné oblasti. Je důležité 
zamezit jakémukoli pohybu rohože (rohoží) jejich správným a bezpečným upevněním.

Hrany citlivé na tlak

Tato zařízení jsou pružné pásy, které lze namontovat na hrany pohyblivých součástí, 
například na obráběcí stůl nebo automatické dveře, jež představují riziko rozdrcení nebo 
pořezání.

Pokud pohybující se součást zasáhne operátora (nebo naopak), dojde ke stlačení 
pružné citlivé hrany a ta vyšle signál k odstavení zdroje nebezpečí. Citlivé hrany lze 
také použít k zabezpečení stroje tam, kde hrozí riziko zachycení obsluhy strojem. 
Pokud dojde k zachycení operátora, kontakt s citlivou hranou vypne napájení stroje.

Světelné závory, skenery, podlahové rohože a citlivé hrany jsou klasifikovány jako 
„vypínací zařízení“. Neomezují přístup operátora, pouze jej „snímají“. Při jejich použití 
spoléháme výlučně na jejich schopnost detekovat jeho přítomnost a současně vypnout 
stroj. Obvykle jsou vhodné pouze na takovém strojním zařízení, které se po vypnutí 
proudu dostatečně rychle zastaví. Poněvadž operátor může do nebezpečné oblasti 
vkročit nebo sáhnout přímo, je naprosto nezbytné, aby doba potřebná k zastavení 
pohybu po vypnutí zařízení byla kratší než doba, kterou by operátor potřeboval k tomu, 
aby se do nebezpečné oblasti skutečně dostal.

Bezpečnostní spínače

Pokud k přístupu ke stroji nedochází často nebo existuje možnost vymrštění dílů, dává 
se často přednost pohyblivým (obslužným) krytům. Kryt je propojen se zdrojem napájení 
nebezpečné oblasti tak, aby vždy, když dvířka krytu nejsou zavřená, byl zdroj napájení 
vypnutý.

Tento přístup zahrnuje použití snímače bezpečnostního krytu s protikusem upevněného 
na dvířkách krytu. Řízení zdroje napájení nebezpečné oblasti je směrováno přes spínací 
prvek jednotky. Zdrojem napájení je obvykle elektrický proud, může však být použita 
i hydraulická nebo pneumatická technologie. Jakmile dojde k detekci pohybu dvířek krytu 
(otevření), ochranný spínač vyšle příkaz k odpojení napájení nebezpečné oblasti, a to 
buď přímo, nebo prostřednictvím výkonového stykače (nebo ventilu).
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V některých dveřních spínačích je také zabudováno zajišťovací zařízení, které dvířka 
krytu uzamkne a neuvolní je, dokud nedojde k obnovení zabezpečeného stavu.

Ve většině případů je nejspolehlivějším a cenově nejefektivnějším řešením 
kombinace pohyblivého krytu a ochranného spínače s uzamčením krytu nebo bez 
něj. (EN) ISO 14119 poskytuje užitečná doporučení ohledně výběru všech typů 
ochranných blokovacích zařízení. Doporučuje se tuto normu zohlednit.

Bezpečnostních spínačů existuje široká řada, například:

• Ochranné jazýčkové spínače – Tato zařízení vyžadují vložení nebo odstranění 
akčního členu ve tvaru jazýčku.

• Ochranné spínače na pantech – Tato zařízení jsou umístěna na závěsech 
dvířek krytu a aktivují se při jeho otevření.

• Spínače se zajištěním krytu – V některých případech je vyžadováno 
zablokování zavřeného krytu nebo zpoždění jeho otevření. Zařízení vhodná pro 
splnění tohoto požadavku se nazývají bezpečnostní blokovací spínače. Hodí se 
na stroje s doběhem, mohou však významně zvýšit úroveň ochrany u většiny 
typů strojů.

• Bezkontaktní ochranné spínače – U některých verzí s funkcí kódování pro 
zvýšenou odolnost vůči manipulaci tato zařízení nevyžadují k sepnutí fyzický 
kontakt.

• Polohové (koncové) ochranné spínače – Spínání prostřednictvím vačky má 
obvykle formu koncového (nebo polohovacího) spínače a lineární nebo rotační 
vačky. Obvykle se používá u posuvných krytů.

• Blokovací spínače Trapped Key – Mohou fungovat jako řízené zastavení 
nebo přímé odpojení napájení. Při „řízeném zastavení“ zařízení vyšle příkaz 
k zastavení mezilehlému zařízení, které vypne navazující zařízení, a tak odpojí 
přívod napětí od akčního členu. U druhého typu příkaz k zastavení přímo 
přeruší přívod energie k akčním členům stroje.

Rozhraní obsluhy 

Funkce zastavení – V USA, Kanadě, Evropě a na mezinárodní úrovni existuje 
harmonizace norem s ohledem na popis kategorií zastavení u strojů ve výrobních 
systémech.
POZNÁMKA: Tyto kategorie se liší od kategorií normy ISO 13849-1. Další 
podrobnosti naleznete v normách NFPA 79 a IEC/EN 60204-1. Rozlišujeme zde 
tři kategorie:
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Kategorie 0 znamená zastavení při okamžitém odpojení napětí od akčních 
členů stroje. To se pokládá za neřízené zastavení. Po odpojení napětí nebude 
brzdná akce vyžadující napětí účinná. Motory tak budou volně rotovat a doba se 
prodlouží. V jiných případech může zase z upínacích přípravků na stroji vypadnout 
materiál (napětí bylo potřebné k jeho udržení v přípravcích). V kategorii 0 lze 
použít i mechanické prostředky zastavení (brzdy), které nevyžadují přívod energie. 
Kategorie 0 má přednost před kategoriemi 1 a 2.

Kategorie 1 představuje řízené zastavení, při němž napájení zůstává dostupné pro 
akční členy, které zajistí zastavení. Jakmile dojde k zastavení, napětí je odpojeno 
i od akčních členů. Tato kategorie umožňuje brzdění s přívodem energie a rychlé 
zastavení nebezpečného pohybu s následným odpojením přívodu energie od 
akčních členů. Tento typ zastavení může ve výsledku zajistit rychlejší a řízenější 
zastavení, po kterém lze rychleji dosáhnout opětovného spuštění. POZNÁMKA: 
Vydání 2016 normy IEC/EN 60204-1 rozšíří typy zastavení kategorie 1.

Kategorie 2 představuje řízené zastavení, při němž zůstává zachován přívod 
napětí k akčním členům. Za zastavení kategorie 2 se pokládá běžné zastavení 
výroby.

Tyto kategorie zastavení je nutno použít pro každou funkci zastavení. Tam, kde 
zastavení aktivují bezpečnostní části řídicího systému v reakci na některý vstup, je 
nutno použít kategorii 0 nebo 1. Funkce zastavení musí potlačit příslušné funkce 
spuštění. Kategorii zastavení pro každou funkci zastavení je třeba zvolit již během 
fáze posuzování rizik.

Funkce nouzového zastavení

Funkce nouzového zastavení musejí spadat do kategorie 0 nebo 1, podle toho, co 
bylo určeno při posouzení rizik. Musejí se aktivovat jediným lidským zásahem. Při 
aktivaci musejí potlačit všechny ostatní funkce a provozní režimy stroje. Cílem je 
co nejrychleji odpojit napájení bez vzniku dalších rizik. Kdekoli hrozí nebezpečí, 
že se operátor dostane se strojem do problémů, musí existovat prostředek 
umožňující rychlý přístup k zařízení pro nouzové zastavení. Zařízení pro nouzové 
zastavení musí být trvale provozuschopné a rychle dostupné. Ovládací panely 
musí obsahovat alespoň jedno zařízení pro nouzové zastavení. Další zařízení 
pro nouzové zastavení lze v případě potřeby použít i na jiných místech. Zařízení 
pro nouzové zastavení mají různou podobu. Příkladem nejoblíbenějších typů jsou 
tlačítkové vypínače a lankové vypínače.

Až donedávna byly pro obvody nouzového zastavení vyžadovány pevně zapojené 
mechanické komponenty. Nejnovější změny v normách IEC 60204-1 a NFPA 79 
stanoví, že v obvodech nouzového zastavení lze použít bezpečnostní PLC a další 
formy elektronické logiky, které splňují normy jako IEC 61508.
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Zařízení pro nouzové zastavení jsou pokládána za doplňkové bezpečnostní 
ochrany. Nepovažují se za primární bezpečnostní zařízení, poněvadž nebrání 
přístupu k nebezpečné oblasti, ani přístup do takové oblasti nedetekují. 
Spoléhají se na lidský zásah.

Další informace o zařízeních pro nouzové zastavení naleznete v normách  
ISO/EN 13850, IEC 60947-5-5, NFPA 79 a IEC 60204-1, AS 4024.1, Z432-94.

Tlačítka nouzového zastavení

Pokud je jako zařízení pro nouzové zastavení použito tlačítko, musí mít hřibovitý 
tvar, červenou barvu a tam kde je to možné žluté pozadí. Při aktivaci se zařízení 
pro nouzové zastavení musí zaaretovat a nesmí být možné vygenerovat příkaz 
k zastavení bez jeho aretace. Resetování zařízení pro nouzové zastavení nesmí 
vytvořit nebezpečnou situaci. Opětovné spuštění stroje musí být možné pouze 
prostřednictvím samostatného a vědomého úkonu.

Jednou z nejnovějších technologií u tlačítek nouzového zastavení je vlastní 
monitorování. K zadnímu nouzovému tlačítku se přidá doplňkový kontakt. 
Této technologii se říká kontakt s vlastním monitorováním. Sestává z kontaktu 
spínaného pružinou, který se sepne, když se blok kontaktů mžikově sepne na 
panelu.

Lankové vypínače

U dopravníků a podobných strojních zařízení je často vhodnější i efektivnější použít 
jako zařízení pro nouzové zastavení tažné lankové vypínače podél nebezpečné 
oblasti. Tato zařízení tvoří ocelové drátěné lano spojené s tažnými aretačními 
spínači, takže při zatáhnutí za lano v jakémkoli směru a v kterémkoli bodě jeho 
délky se vypne vypínač a odpojí stroj od přívodu napětí.

Lankové vypínače musí detekovat jak zatáhnutí za lanko, tak i okamžik, kdy se 
kabel uvolní. Detekce uvolnění sleduje, zda nedošlo k přerušení lanka a zda je 
připraveno k použití.

Délka lanka ovlivňuje účinnost vypínače. U krátkých vzdáleností je na jednom 
konci namontován bezpečnostní vypínač a na druhém konci tažná pružina. 
U delších vzdáleností musí být bezpečnostní vypínač namontován na obou koncích 
lanka, aby bylo zajištěno, že příkaz k zastavení bude moci operátor aktivovat 
jediným úkonem. Zásadní důležitost má použití správně umístěných šroubů s oky 
k přidržování a vedení lanka. Potřebná síla na aktivaci lankového vypínače nesmí 
překračovat 200 N (45 lbs) nebo vzdálenost 400 mm (15,75") v poloze uprostřed 
mezi dvěma šrouby s okem. Je důležité dodržovat pokyny od výrobce k dosažení 
řádné provozní způsobilosti.
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Dvouruční ovládání

Dvouruční ovládání (nazývané také obouruční nebo bimanuální) je běžným 
způsobem, jak zamezit přístupu v době, kdy je stroj v nebezpečném stavu. 
Ke spuštění stroje je nutno manipulovat se dvěma ovládacími prvky současně 
(v časovém rozmezí kratším než 0,5 sekundy). Tak budou obě ruce operátora 
zaměstnány v bezpečné poloze (tedy na ovládacích prvcích) a nebudou se moci 
dostat do nebezpečné oblasti. Ovládací prvky musí být během nebezpečné situace 
ovládány nepřetržitě. V okamžiku, kdy se jeden z ovládacích prvků uvolní, se 
musí zastavit provoz stroje, a pokud se uvolní jeden prvek, musí operátor před 
opětovným spuštěním stroje uvolnit i prvek druhý. To poskytuje prostředek „proti 
aretaci stisknutého ovladače“ a zamezuje možnosti převést manipulací dvouruční 
akci na jednoruční akci.

Systém dvouručního ovládání ve vysoké míře závisí na integritě řídicího 
a monitorovacího systému a jeho schopnosti detekovat jakékoli poruchy. Proto je 
důležité, aby byl navržen podle správných specifikací. Norma ISO 13851 (EN 574) 
dělí provedení dvouručních bezpečnostních systémů do typů, jež odpovídají 
kategoriím v normě ISO 13849-1. U strojních zařízení se nejčastěji používají 
typy IIIB a IIIC. Vztah mezi těmito typy a kategoriemi ukazuje následující tabulka.

Požadavky
Typy

I II
III

A B C
Synchronní spínání X X X
Použití kategorie 1 (ISO 13849-1) X X
Použití kategorie 3 (ISO 13849-1) X X
Použití kategorie 4 (ISO 13849-1) X

Tabulka požadavků z ISO 13851

Prostorové rozměry by měly být navrženy tak, aby nemohlo dojít k nesprávnému 
způsobu obsluhy (například dlaní a loktem jedné ruky). Toho lze dosáhnout 
pomocí dostatečné vzdálenosti nebo pomocí krytů. Stroj by neměl přejít z jednoho 
cyklu do druhého bez uvolnění a následného stisknutí obou tlačítek. To poskytuje 
prostředek „proti opakování cyklu“ a pak nedojde k tomu, že by se obě tlačítka 
zablokovala a stroj zůstal běžet nepřetržitě. Uvolnění kteréhokoli z tlačítek musí 
způsobit zastavení stroje.

Použití dvouručního ovládání je třeba pečlivě zvážit, neboť při něm zpravidla 
zůstává nějaká forma rizika. Dvouruční ovládání chrání pouze osobu, která je 
používá. Ostatní členové personálu však chráněni být nemusejí, a proto musí 
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být chráněný pracovník obsluhy schopen sledovat přístup veškerých osob do 
nebezpečné oblasti.

Další doporučení týkající se dvouručního ovládání poskytuje norma ISO 13851 
(EN 574).

Potvrzovací tlačítka

Povolovací zařízení (či také uvolňovací spínače nebo tlačítko mrtvého muže) jsou 
ovládací prvky, které jsou někdy součástí povolovací strategie umožňují operátorovi 
vstoupit do nebezpečné oblasti s motorem otáčejícím se bezpečnou rychlostí pouze 
za předpokladu, že operátor drží povolovací zařízení v sepnuté poloze. Povolovací 
zařízení pracují s dvoupolohovými nebo trojpolohovými typy vypínačů. Dvoupoloho-
vé typy jsou vypnuté, když akční člen není stisknutý, a jsou zapnuté, když je akční 
člen v provozu. Třípolohové typy jsou vypnuté, když akční člen není sepnutý (polo-
ha 1), zapnuté, když se nachází ve středové poloze (poloha 2), a vypnuté, když je 
akční člen sepnutý za středovou polohou (poloha 3). Navíc se při návratu z polohy 3 
do polohy 1 výstupní obvod při přechodu přes polohu 2 nesmí sepnout.

Povolovací zařízení je nutno používat současně s dalšími zabezpečovacími 
funkcemi. Typickým příkladem je pohyb stroje v řízeném, bezpečném pomalém 
režimu. Při použití povolovacích zařízení musí na to, že je povolovací zařízení 
aktivní, upozorňovat signál.

Logická zařízení

Logická zařízení hrají v oblasti bezpečnosti řídícího systému ústřední roli. Kontrolují 
a monitorují bezpečnostní systém a buď dovolí spuštění stroje, nebo vydají příkaz 
k jeho zastavení.

Široká škála dostupných logických zařízení umožňuje vytvořit bezpečnostní 
architekturu, která splňuje požadavky komplexnosti i funkčnosti. U menších strojů, 
kde je k vykonávání zabezpečovacích funkcí zapotřebí vyhrazené logické zařízení, 
jsou nejekonomičtější malá pevně zapojená monitorovací ochranná relé. Tam, kde 
je vyžadován velký počet různých ochranných zařízení a minimální řízení zóny, je 
lépe dát přednost modulárním a konfigurovatelným ochranným relé. U středních 
až velkých a složitějších strojů lze spíše preferovat programovatelné bezpečnostní 
systémy s distribuovanými vstupy a výstupy.

Monitorovací ochranná relé (MSR)

V mnoha bezpečnostních systémech hrají klíčovou roli moduly monitorovacích 
ochranných relé (MSR). Tyto moduly se obvykle skládají ze dvou nebo více nuceně 
vedených relé s doplňkovými obvody, které zajišťují provedení zabezpečovací funkce.
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Nuceně vedená relé jsou navržena tak, aby zabraňovala normálně sepnutým 
a normálně rozepnutým kontaktům v simultánním sepnutí. Některá monitorovací 
relé mají bezpečnostní polovodičové výstupy.

Monitorovací ochranná relé zajišťují mnohostrannou kontrolu bezpečnostního 
systému. Po zapnutí napájení provedou automatický test interních komponent. 
Je-li vstupní zařízení aktivováno, porovná relé MSR výsledky redundantních 
vstupů. Pokud jsou přijatelné, relé MSR zkontroluje externí akční členy připojené 
k jeho výstupům. Jestliže jsou i ony v pořádku, relé MSR očekává resetovací signál 
k nastavení výstupů. Proto správně zvolené a nakonfigurované relé MSR může 
zajistit detekci chyb systému na základě kontroly k němu připojených vstupních 
a výstupních zařízení. Může rovněž zajišťovat blokaci spuštění/opětovného 
spuštění.

Výběr vhodného ochranného relé závisí na množství faktorů: typu zařízení, které 
má monitorovat, typu resetování, počtu a typu výstupů atd.

Typy vstupů do monitorovacích ochranných relé (MSR)

Různé typy zařízení pro zajištění bezpečnostní ochrany poskytují různé typy vstupů 
do monitorovacího bezpečnostního relé, a je proto důležité zkontrolovat vzájemnou 
kompatibilitu. Následující přehled představuje stručný souhrn typů vstupů, které lze 
očekávat, a požadovaných charakteristik křížové detekce poruch.

Elektromechanické ochranné spínače, některé bezkontaktní ochranné spínače 
a zařízení pro nouzové zastavení: Mechanické kontakty, jednokanálové s jedním 
normálně sepnutým kontaktem, nebo dvoukanálové, oba kontakty normálně 
sepnuté. Relé MSR musí být schopno přijímat jednoduchý i duplexní kanál a zajistit 
křížovou detekci poruch u duplexního kanálu.

Některé bezkontaktní ochranné spínače a zařízení pro nouzové zastavení: 
Mechanické kontakty, duplexní kanál, jeden normálně rozepnutý a jeden normálně 
sepnutý kontakt. Relé MSR musí být schopno zpracovávat rozdílné vstupy.

Zařízení s polovodičové výstupy: Světelné závory, laserové skenery a některé 
bezkontaktní ochranné spínače mají dva aktivní výstupy a provádějí vlastní 
křížovou detekci. Relé MSR musí být schopno ignorovat metodu křížové detekce 
poruch.

Rohože citlivé na tlak: Rohože vytvářejí zkrat mezi dvěma kanály. Relé MSR musí 
být speciálně navržené nebo konfigurovatelné pro toto použití.

Hrany citlivé na tlak: Některé hrany jsou navrženy jako čtyřvodičové rohože. Jiné 
představují dvouvodičová zařízení, která vytvářejí změny v hodnotě odporu. Relé 
MSR musí být schopno detekovat zkrat nebo změnu odporu.
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Snímání pohybu motoru: Měří hodnotu zpětně generované napětí (Back EMF) 
motoru během doběhu. Relé MSR musí být schopno tolerovat vysoké hodnoty 
napětí i detekovat nízké hodnoty při doběhu motoru.

Zastavený pohyb: Relé MSR musí detekovat impulzy přicházející z jiných, 
redundantních snímačů.

Dvouruční ovládání: Relé MSR musí detekovat normálně rozpojené i normálně 
sepnuté různé (diverzní) výstupy a zajistit časování a sekvenční zpracování logiky 
po 0,5 s.

Monitorovací ochranná relé musí být specificky navržená nebo konfigurovatelná 
pro komunikaci s každým z těchto typů zařízení, neboť ta mají rozdílné elektrické 
charakteristiky. Některá relé MSR lze kompletně nakonfigurovat na různé typy. 
Některá relé MSR se mohou připojit k několika rozdílným typům vstupů, avšak po 
výběru zařízení dokáže relé MSR komunikovat pouze s tímto zařízením. Projektant 
musí vybrat nebo nakonfigurovat relé MSR, které je se vstupním zařízením 
kompatibilní.

Vstupní impedance

Vstupní impedance monitorovacích ochranných relé určuje, kolik vstupních 
zařízení lze připojit k relé a jak daleko lze vstupní zařízení namontovat. Například 
bezpečnostní relé může mít maximální přípustnou vstupní impedanci 500 ohmů. 
Pokud je vstupní impedance větší než 500 ohmů, příslušné výstupy se nezapnou. 
Uživatel musí dávat pozor na to, aby vstupní impedance zůstávala pod 
specifikovanou maximální hodnotou. Vstupní impedanci ovlivňuje délka, velikost 
a typ použitého vodiče.

Počet vstupních zařízení

Proces posouzení rizik by měl napomoci určení počtu vstupních zařízení, která 
by se měla připojit k jednotce monitorovacího ochranného relé MSR, a frekvence 
kontrol vstupních zařízení. Má-li mít uživatel jistotu, že zařízení pro nouzové 
zastavení a blokovací spínače krytu jsou v provozuschopném stavu, jejich provoz 
je třeba kontrolovat v pravidelných intervalech stanovených při posouzení rizik. 
Například relé MSR vstupu duplexního kanálu propojené s dvířky s blokovacími 
spínači, které se musí při každém cyklu stroje (tedy několikrát denně) rozpojit, není 
nutné kontrolovat. Při otevření krytu totiž relé MSR zkontroluje samo sebe i své 
vstupy a výstupy (v závislosti na konfiguraci) z hlediska jednotlivých poruch. Čím 
častěji dochází k otevření krytu, tím vyšší bude integrita kontrolního procesu.

Jiným příkladem mohou být zařízení pro nouzové zastavení. Protože se zařízení 
pro nouzové zastavení obvykle používají pouze v nouzových situacích, budou se 
pravděpodobně používat jen zřídka. Proto je třeba zavést program, který bude 
tato zařízení podle pravidelného rozvrhu prověřovat a potvrzovat jejich účinnost. 
Zkoušení bezpečnostního systému tímto způsobem se nazývá provedení funkčního 
testu. Třetím příkladem mohou být přístupová dvířka pro seřizování stroje, která se 
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podobně jako zařízení pro nouzové zastavení budou zřejmě používat jen zřídka. 
I zde je proto třeba zavést program, který bude jejich funkci podle pravidelného 
rozvrhu prověřovat.

Na základě posouzení rizik bude možné snáze určit, zda je třeba vstupní zařízení 
kontrolovat a jak často by se to mělo dít. Čím vyšší je úroveň rizika, tím vyšší musí 
být integrita kontrolního procesu. A čím méně časté jsou „automatické“ kontroly, tím 
častější by měla být předepsaná kontrola ruční.

Křížové monitorování vstupů

V systémech s duplexními kanály musí bezpečnostní systém detekovat zkraty mezi 
jednotlivými kanály. Toho se dosáhne prostřednictvím snímacího zařízení nebo 
monitorovacího ochranného relé.

Monitorovací ochranná relé na bázi mikroprocesoru, jako například světelné clony, 
laserové skenery a zdokonalené bezkontaktní snímače, tato krátká spojení detekují 
nejrůznějšími způsoby. Jedním z obvyklých způsobů křížové detekce je testování 
impulzů. Impulzy vstupních signálů do relé MSR jsou velmi rychlé. Impulzy kanálu 1 
nejsou časově shodné s impulzy kanálu 2. Pokud nastane zkrat, impulzy přicházejí 
současně a zařízení je detekuje.

Monitorovací ochranná relé na elektromechanické bázi pracují odlišným způsobem: 
jeden vstup pull-up a jeden vstup pull-down. Zkrat z kanálu 1 na kanál 2 aktivuje 
zařízení pro nadproudovou ochranu a bezpečnostní systém provede vypnutí.

Výstupy

Relé MSR mívají různý počet výstupů. Typy výstupů napomáhají určit, jaké relé 
MSR je třeba v daném případě použít.

Většina relé MSR má nejméně 2 okamžitě reagující bezpečnostní výstupy. 
Bezpečnostní výstupy relé MSR jsou charakterizovány jako normálně rozepnuté. 
Díky své redundanci a interním kontrolám byly vyhodnoceny jako bezpečné. 
Druhým typem výstupů jsou výstupy zpožděné. Zpožděné výstupy se používají 
obvykle v kategorii zastavení 1, kde stroj vyžaduje určitý čas k zastavení, než 
operátorovi dovolí vstoupit do nebezpečné oblasti. Relé MSR mají také pomocné 
výstupy. Ty se zpravidla pokládají za normálně sepnuté.

Zatížitelnost výstupů

Zatížitelnost výstupů vyjadřuje schopnost ochranného zařízení spínat zátěž. 
Obvykle je zatížitelnost u průmyslových zařízení popsána jako odporová nebo 
elektromagnetická. Odporovou zátěž může představovat prvek typu topného 
článku. Elektromagnetickou zátěž představují obvykle relé nebo solenoidy; je 
to zátěž s velkou induktivní charakteristikou. Zatížitelnost je popsána v normě 
IEC 60947-5-1 v příloze A.
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Označující písmeno: Je to písmeno, po němž následuje číslo, například A300. 
Písmeno se vztahuje ke konvenčnímu uzavřenému tepelnému proudu a označuje, 
zda je proud stejnosměrný nebo střídavý. Například písmeno A představuje střídavý 
proud o hodnotě 10 A. Číslo udává jmenovité izolační napětí. Například číslo 300 
představuje 300 V.

Využití: Popisuje typy zátěže, které má zařízení spínat. Hodnoty využití dle normy 
IEC 60947-5 jsou uvedeny v následující tabulce.

Použití Popis zátěže

AC-12 Odporové a tranzistorové zátěže s izolací optickými 
vazebnými členy

AC-13 Tranzistorové zátěže s izolací prostřednictvím 
transformátoru

AC-14 Řízení malých elektromagnetických zátěží  
(menší než 72 VA)

AC-15 Elektromagnetické zátěže vyšší než 72 VA

DC-12 Odporové a tranzistorové zátěže s izolací optickými 
vazebnými členy

DC-13 Elektromagnety

DC-14 Elektromagnetické zátěže s úspornými odporníky 
v obvodu

Tepelný proud, Ith: Konvenční uzavřený tepelný proud představuje hodnotu 
proudu použitého k testům zvýšení teploty zařízení při montáži do specifikovaného 
uzavřeného prostoru.

Jmenovité provozní napětí Ue a proud Ie: Jmenovitý provozní proud a napětí 
udávají zapínací a vypínací schopnost spínacích prvků za normálních provozních 
podmínek. Produkty Allen-Bradley Guardmaster mají obvykle vypočtené hodnoty 
pro 125 V AC, 250 V AC a 24 V DC. 

VA: Hodnoty VA (napětí × intenzita proudu) udávají zatížitelnost spínacích prvků při 
spínání i vypínání obvodu.

Příklad 1: Hodnota A150, AC-15 udává, že kontakty mohou sepnout obvod 
o hodnotě 7 200 VA. Při 120 V AC mohou kontakty sepnout obvod s nárazovým 
proudem o hodnotě 60 A. Poněvadž je AC-15 elektromagnetická zátěž, hodnota 
60 A je pouze krátkodobá; zapínací proud elektromagnetické zátěže. Přerušení 
obvodu představuje pouze 720 VA, poněvadž stálý proud elektromagnetické 
zátěže je 6 A, což je vypočtený provozní proud.
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Příklad 2: Hodnota N150, DC-13 udává, že kontakty mohou sepnout obvod 
o hodnotě 275 VA. Při 125 V AC mohou kontakty vytvořit obvod o hodnotě 2,2 A. 
Elektromagnetická zátěž DC nemá zapínací proud jako elektromagnetická 
zátěž AC. Přerušení obvodu představuje pouze 275 VA, poněvadž stálý proud 
elektromagnetické zátěže je 2,2 A, což je vypočtený provozní proud.

Opětovné spuštění stroje

Jestliže je například ochranný kryt otevřen na spuštěném stroji, bezpečnostní 
blokovací spínač stroj zastaví. Za většiny okolností je žádoucí, aby se stroj opět 
nespustil ihned po zavření krytu. Obvyklým způsobem, jak toho dosáhnout, je 
spuštění s aretačním stykačem.

Stisknutí a uvolnění tlačítka spuštění okamžitě vybudí řídicí cívku stykače, která 
sepne napěťové kontakty. Dokud proud protéká napěťovými kontakty, zůstává 
řídicí cívka vybuzená (s elektrickou aretací) prostřednictvím pomocných kontaktů 
stykače, které jsou s napěťovými kontakty mechanicky propojeny. Jakékoli 
přerušení hlavního nebo řídicího napětí bude mít za následek odpojení cívky od 
napětí a rozpojení kontaktů hlavního napětí i pomocných kontaktů. Blokovací 
spínač krytu je zapojen do řídicího obvodu stykače. To znamená, že opětovného 
spuštění lze dosáhnout pouze zavřením krytu a následným přepnutím normálního 
tlačítka pro spuštění do polohy „ON“, které stykač resetuje a spustí stroj.

Požadavek pro běžné situace bezpečnostního blokování je vyjasněn v ISO 12100 
(výtah):

„Pokud je kryt zavřený, nebezpečné funkce stroje zabezpečené krytem mohou být 
v provozu, avšak samotné zavření krytu je do provozu neuvede“.

Mnoho strojů již má buď jednoduchý nebo dvojitý stykač, který pracuje výše 
popsaným způsobem (nebo systém, který dosahuje téhož výsledku). Při umísťování 
blokovacího spínače na existující stroj je nezbytné určit, zda přepěťová ochrana 
splňuje tento požadavek, a v případě potřeby provést další opatření.

Funkce resetování (opětovného nastavení)

Monitorovací ochranná relé jsou zkonstruována buď s monitorovaným ručním 
resetováním, nebo automatickým/ručním resetováním.

Monitorované ruční resetování

Monitorované ruční resetování vyžaduje změnu stavu obvodu resetování po 
uzavření dvířek nebo po resetování tlačítka pro nouzové zastavení. Mechanicky 
propojené pomocné kontakty výkonových stykačů, které jsou v normálním stavu 
sepnuté, jsou sériově zapojeny s mžikovým tlačítkem. Po otevření a opětovném 
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zavření krytu ochranné relé nedovolí znovu spustit stroj, dokud nedojde ke změně 
stavu tlačítka resetování. To je v souladu s účelem požadavků pro dodatečné 
ruční resetování podle normy EN ISO 13849-1., tj. funkce resetování zajišťuje, že 
oba stykače jsou vypnuté a oba obvody propojení (a tedy i kryty) sepnuté a také 
(protože je třeba změny stavu) že akční člen resetování nebyl žádným způsobem 
přemostěn nebo blokován (zajištěn). Pokud je tato kontrola úspěšná, lze pak stroj 
znovu spustit pomocí normálních ovládacích prvků. (EN) ISO 13849-1 uvádí změnu 
ze zapnutého do vypnutého stavu (‚sestupná hrana‘).

Spínač resetování by se měl nacházet v místě, z něhož může operátor před 
zahájením provozu zkontrolovat, zda je daná oblast v pořádku.

Automatické/ruční resetování

Některá ochranná relé se resetují automaticky/ručně. Režim ručního resetování 
není monitorován a k resetování dojde po stisknutí tlačítka. Spínač, u něhož došlo 
ke zkratu nebo se při resetování zablokoval, nebude detekován. Tímto postupem 
nesmí být možné dosáhnout požadavků pro dodatečné ruční resetování podle 
normy (EN) ISO 13849-1 bez použití dodatečných prostředků.

Alternativně lze do resetovaného vedení dodat proud pomocí propojovacího kabelu, 
což umožní automatické resetování. Uživatel pak musí použít další mechanismus, 
který zabrání stroji ve spuštění po uzavření dvířek.

Zařízení s automatickým resetováním nevyžaduje ruční zapnutí, avšak po 
deaktivaci před resetováním systému vždy provede kontrolu jeho integrity. 
Systém automatického resetování by se neměl zaměňovat se zařízením bez 
možnosti resetování. U takového zařízení se bezpečnostní systém aktivuje ihned 
po rozpojení, ale kontrola integrity systému neproběhne.

Spínač resetování by se měl nacházet v místě, z něhož může operátor před 
zahájením provozu zkontrolovat, zda je daná oblast v pořádku.

Control Guard

Zařízení Control Guard zastaví stroj při otevření krytu a po jeho zavření stroj ihned 
zase spustí. Použití tohoto zařízení je povoleno pouze za velmi přísných podmínek, 
neboť každé neočekávané zapnutí stroje nebo jeho selhání při zastavení by 
bylo extrémně nebezpečné. Systém propojení musí být v maximální možné míře 
spolehlivý (často je žádoucí použít uzamčení krytu). O použití těchto zařízení lze 
uvažovat POUZE u stroje, u něhož nehrozí ŽÁDNÁ MOŽNOST, že operátor či část 
jeho těla zůstane v dosahu nebezpečné zóny nebo se do ní dostane v době, kdy 
je kryt zavřený. Zařízení Control Guard musí představovat jediný možný přístup do 
nebezpečné oblasti.
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Bezpečnostní programovatelné logické ovládací prvky

Potřeba flexibilních a škálovatelných bezpečnostních aplikací vedla k vývoji 
bezpečnostních PLC/řídicích systémů. Programovatelné bezpečnostní řídicí 
systémy poskytují uživatelům tutéž úroveň flexibility řízení, na jakou jsou zvyklí 
u standardních programovatelných řídicích systémů, při současném zajištění 
zabezpečení. Mezi standardními a bezpečnostními PLC však existují značné 
rozdíly. Bezpečnostní PLC se vyrábějí v různých platformách, aby vyhověly 
požadavkům na škálovatelnost, funkčnost a integritu složitějších bezpečnostních 
systémů.

Vícejádrové mikroprocesory slouží ke zpracování vstupů a výstupů, paměti 
a bezpečné komunikace. Hlídací obvody (tzv. watchdog) provádějí diagnostickou 
analýzu. Tento typ konstrukce je znám pod názvem 1oo2D, poněvadž vždy jeden 
ze dvou mikroprocesorů může zajišťovat zabezpečovací funkci, a lze provádět 
rozsáhlou diagnostiku, aby oba mikroprocesory pracovaly synchronně.

Architektura 1oo2D

Mikro
procesor

Paměť 
flash RAM Porty Modul I/O

SYNC
KONTROLNÍ 
SLEDOVÁNÍ/
POROVNÁNÍ

Mikro
procesor

Paměť 
flash RAM

Adresa
Data
Řízení

Adresa
Data
Řízení

Každý vstupní obvod je také mnohokrát za sekundu interně testován. Tlačítko 
nouzového zastavení můžete stisknout např. pouze jednou za měsíc, když tak ale 
učiníte, bude vnitřní obvod až do tohoto okamžiku soustavně testován.
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Blokové schéma bezpečnostního vstupního modulu

Mikro
procesor

SYNC

Mikro
procesor

Adresa
Data
Řízení

Adresa
Data

Řízení

KONTROLNÍ SLEDO-
VÁNÍ/POROVNÁNÍ

Vyrov-
návací 
paměti 

dat

Testovací 
řídicí 

obvod

Test

Test

Test

V/
V 

SB
ĚR

NI
CE

Vstup 1

Vstup 2

Vstup 3

Výstupy bezpečnostních PLC jsou elektromechanické, nebo jsou to polovodičové 
výstupy s bezpečnostní certifikací. Stejně jako vstupní obvody jsou i výstupní 
obvody každou sekundu několikrát testovány, aby bylo zajištěno, že mohou 
výstup vypnout. Pokud některý ze tří selže, výstup vypnou zbývající dva a interní 
monitorovací obvod nahlásí poruchu.
Při použití bezpečnostních zařízení s mechanickými kontakty (zařízení pro nouzové 
zastavení, spínače dvířek apod.) může uživatel použít k detekci poruch pulzní 
testovací signály. 

Software

Bezpečnostní PLC se programují velmi podobným způsobem jako standardní 
PLC. Veškeré doplňkové diagnostické a chybové kontroly, o nichž jsme se 
zmínili výše, provádí operační systém, takže programátor ani neví, co se 
děje. U většiny bezpečnostních PLC existují speciální programové instrukce 
pro bezpečnostní systém, které často kopírují funkcionalitu ochranných relé. 
Instrukce nouzového zastavení funguje například velmi podobně jako relé MSR. 
Ačkoli je logika za každou z těchto instrukcí poměrně složitá, bezpečnostní 
programy vypadají relativně jednoduché, protože programátor jednoduše 
propojuje tyto bloky navzájem. Tyto instrukce současně s dalšími logickými 
a matematickými instrukcemi, instrukcemi pro manipulaci s daty atd. jsou 
certifikovány třetí stranou, aby byla zajištěna jejich konzistentnost s příslušnými 
normami.

Při programování zabezpečovacích funkcí převládají funkční bloky FBD. Vedle 
funkčních bloků (FBD) a příčkové logiky (LAD) poskytují bezpečnostní PLC 
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certifikované instrukce pro bezpečnostní aplikace. Certifikované bezpečnostní 
instrukce zajišťují specifické chování aplikace.

Certifikované bloky funkcí mohou komunikovat téměř se všemi bezpečnostními 
zařízeními. Výjimkou jsou bezpečnostní hrany, které používají odporovou 
technologii.

Bezpečnostní PLC generují „signaturu“, která umožňuje sledovat, zda došlo 
ke změnám. Signaturou je obvykle kombinace programu, konfigurace vstupu/
výstupu a časového údaje. Po dokončení a potvrzení programu by měl uživatel 
tuto signaturu uložit pro budoucí reference jako součást výsledků validace. Pokud 
je zapotřebí program změnit, bude nutné provést jeho opětovnou validaci a uložit 
signaturu novou. Program lze také uzamknout pomocí hesla, aby nemohlo dojít 
k neoprávněným změnám.

V porovnání s monitorovacími ochrannými relé je zapojení s programovatelnými 
logickými systémy jednodušší. Na rozdíl od zapojení ke specifickým terminálům na 
monitorovacích ochranných relé se vstupní zařízení připojí k jakýmkoli bezpečnost-
ním vstupním terminálům a výstupní zařízení k jakýmkoli bezpečnostním výstupním 
terminálům. Terminály jsou pak přiřazeny prostřednictvím softwaru.

Integrované bezpečnostní řídicí systémy

Bezpečnostní řídicí řešení nyní nabízejí úplnou integraci v jedinou řídicí 
architekturu, kde jsou bezpečnostní i standardní řídicí funkce umístěny a pracují 
společně. Schopnost zajistit řízení polohování, pohonů, procesů, dávkových 
aplikací a vysokorychlostních sekvencí spolu s bezpečností kategorie SIL 3 
v rámci jediného řídicího systému přináší významné výhody. Integrace bezpečnosti 
a standardního řízení poskytuje možnost používat běžné nástroje a technologie, 
což snižuje náklady spojené s návrhem, instalací, uvedením do provozu i údržbou. 
Možnost používat běžný řídicí hardware, vyhrazené bezpečnostní I/O nebo zařízení 
v bezpečnostních sítích a běžné moduly HMI snižuje náklady na zakoupení 
a údržbu a také zkracuje dobu vývoje. Všechny tyto funkce pak zvyšují produktivitu 
a rychlost řešení potíží a snižují také náklady na potřebné školení.

Následující diagram znázorňuje příklad integrace řízení a bezpečnosti. Standardní 
řídicí funkce, které se netýkají bezpečnosti, se nacházejí ve složce Main Task. 
Bezpečnostní funkce jsou uloženy ve složce Safety Task.

Všechny standardní i bezpečnostní funkce jsou navzájem odděleny. Ale zároveň 
bezpečnostní tagy může číst přímo standardní logika. Bezpečnostní tagy si mohou 
řídicí systémy GuardLogix vyměňovat pomocí sítí EtherNet/IP, ControlNet nebo 
DeviceNet. Data bezpečnostních tagů mohou číst přímo externí zařízení, moduly 
HMI, osobní počítače (PC) a další řídicí systémy.
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Integrované 
úlohy

1. Standardní tagy a logika se chovají stejně jako řídicí systém ControlLogix.

2. Data standardních tagů, programových i systémových, data z externích zařízení, 
operátorské rozhraní, počítače nebo další procesory atd.

3. Jako integrovaný řídicí systém zajišťuje GuardLogix možnost přesouvat 
(mapovat) data standardních tagů do bezpečnostních tagů tak, aby je bylo 
možno použít v rámci bezpečnostní úlohy. To má uživateli umožnit číst 
informace o stavu ze standardní části systému GuardLogix. Tato data se 
nesmějí používat k přímému řízení bezpečnostního výstupu.

4. Bezpečnostní tagy může číst přímo standardní logika.

5. Bezpečnostní logika může bezpečnostní tagy číst a zapisovat.

6. Bezpečnostní tagy si mohou řídicí systémy GuardLogix vyměňovat pomocí sítě 
EtherNet.

7. Data bezpečnostních tagů, programových i systémových, může číst externí 
zařízení, moduly HMI, počítače, jiné řídicí systémy atd. Jakmile jsou data 
využita mimo bezpečnostní úlohu, začne je pokládat za standardní data, nikoli 
za data bezpečnostní.
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Bezpečnostní sítě

Komunikační sítě v provozech vždy umožňovaly výrobcům zlepšit flexibilitu, rozšířit 
diagnostické možnosti, zvětšit vzdálenosti, snížit náklady na instalaci a kabeláž, 
zjednodušit údržbu a zvýšit celkovou produktivitu výroby. Tatáž motivace také vede 
k implementaci průmyslových bezpečnostních sítí. Tyto sítě umožňují výrobcům 
rozmístit bezpečnostní moduly I/O a bezpečnostní zařízení kolem strojního zařízení 
s pomocí jediného síťového kabelu pro bezpečnostní i standardní I/O komunikaci, 
a tak snížit náklady na instalaci a zároveň zlepšit diagnostiku a umožnit aplikaci 
stále složitějších bezpečnostních systémů. Umožňují také bezpečnou komunikaci 
mezi bezpečnostními PLC/řídicími systémy, neboť uživatelé mohou bezpečnostní 
řízení, které tyto sítě zajišťují, rozvést do několika inteligentních systémů.

Bezpečnostní sítě jsou navrženy k detekci chyb přenosu dat a vyvolání příslušné 
funkce v reakci na chybu. Detekované chyby v komunikaci zahrnují: vložení 
hlášení, ztrátu hlášení, deformaci hlášení, zpoždění hlášení, opakování hlášení 
a nesprávnou posloupnost hlášení.

Pokud u většiny aplikací dojde k chybě, zařízení přejde do stavu bez energie, 
o němž je operátor informován. Tento stav se obvykle nazývá „bezpečný stav“. 
Za detekci těchto chyb v komunikaci a za následný přechod do zabezpečeného 
stavu, pokud je potřebný, odpovídá bezpečnostní vstupní nebo výstupní 
komunikační modul.

Dřívější bezpečnostní sítě byly vázány na určitý typ média nebo schéma přístupu 
k médiu, takže výrobci museli používat specifické kabely, síťové karty rozhraní, 
směrovače, můstky apod., které se také stávaly nositeli zabezpečovací funkce. Tyto 
sítě byly omezeny na pouhou podporu komunikace mezi bezpečnostními zařízeními.
To znamenalo, že výrobci byli pro strategii řízení svých strojů nuceni používat dvě 
nebo více sítí (jednu síť pro standardní řízení, druhou pro řízení bezpečnosti). To 
zvyšovalo náklady na instalaci, školení i náhradní díly.

Moderní bezpečnostní sítě dovolují pro komunikaci s bezpečnostními i standardními 
řídicími zařízeními používat jediný kabel. Bezpečnostní protokol CIP (Common 
Industrial Protocol) Safety je otevřený standardní protokol publikovaný asociací 
ODVA (Open DeviceNet Vendors Association), jenž umožňuje komunikaci mezi 
bezpečnostními zařízeními v sítích DeviceNet, ControlNet a EtherNet/IP. Protože 
protokol CIP Safety představuje rozšíření standardního protokolu CIP, mohou být 
bezpečnostní i standardní zařízení zapojena v téže síti. Uživatelé také mohou sítě 
s bezpečnostními zařízeními propojit, což umožňuje jejich další rozdělení podle 
potřebného času odezvy k doladění a zjednodušení jejich rozmístění. Poněvadž 
za bezpečnostní protokol odpovídají výhradně koncová zařízení (bezpečnostní 
PLC/řídicí systém, bezpečnostní modul I/O, bezpečnostní komponenta), používají 
se standardní kabely, karty síťových rozhraní a směrovače, takže není potřebný 
speciální síťový hardware a tato zařízení nemusejí plnit zabezpečovací funkci.
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Výstupní zařízení

Ochranná řídicí relé a bezpečnostní stykače

Řídicí relé a stykače se používají k odebrání elektrického napětí z akčních členů. 
Aby mohly být využity pro zajištění bezpečnosti, přidávají se k nim další speciální 
funkce.

Mechanicky propojené pomocné kontakty slouží ke zpětné vazbě řídicích relé 
a stykačů na monitorovací logické zařízení. Použití mechanicky propojených 
kontaktů napomáhá k zajištění zabezpečovací funkce. Aby byly požadavky nuceně 
vedených kontaktů splněny, normálně sepnuté a normálně otevřené kontakty 
nemohou být sepnuté v tentýž okamžik. Požadavky na nuceně vedené kontakty 
definuje norma IEC 60947-4-1. Pokud by došlo ke svaření kontaktů, které jsou 
normálně otevřené, normálně zavřené kontakty zůstanou rozpojené alespoň 
0,5 mm. A obráceně: pokud by došlo ke svaření kontaktů, které jsou normálně 
zavřené, normálně otevřené kontakty zůstanou rozpojené.

Bezpečnostní systémy je dovoleno spouštět pouze v určitých místech. Standardní 
řídicí relé a stykače dovolují stlačení kotvy tak, aby se normálně otevřené kontakty 
sepnuly. U zařízení hodnocených jako bezpečná je kotva chráněna před ručním 
stlačením, aby nedošlo k neočekávanému spuštění.

U ochranných řídicích relé je normálně sepnutý kontakt řízen hlavním blokem 
kontaktů. U bezpečnostních stykačů se používá přídavný přední modul, na 
němž jsou umístěny mechanicky propojené kontakty. Pokud by hrozilo vypadnutí 
bloku kontaktů ze základny, mechanicky propojené kontakty zůstanou přesto 
sepnuté. Mechanicky propojené kontakty jsou k ochrannému řídicímu relé nebo 
bezpečnostnímu stykači připevněny trvale. U větších stykačů přídavný přední 
modul nestačí přesně odrážet stav bloku kontaktů. Zrcadlové kontakty se používají 
a jsou umístěné na obou stranách stykače.

Při výpočtu bezpečné vzdálenosti hraje důležitou roli doba vypnutí relé nebo 
stykačů. Často je nad cívkou umístěna ochrana proti přepětí, která prodlužuje 
životnost kontaktů ovládajících cívku. U cívek napájených střídavým proudem není 
čas vypnutí nijak ovlivněn. U cívek napájených stejnosměrným proudem se čas 
vypnutí zvyšuje. Zvýšení závisí na typu zvolené ochrany proti přepětí.

Řídicí relé a stykače jsou zkonstruovány tak, aby spínaly velké zátěže v rozsahu od 
0,5 A až přes 100 A. Bezpečnostní systém pracuje při nízkých hodnotách proudu. 
Signál zpětné vazby, generovaný logickým zařízením bezpečnostního systému, 
může mít několik málo miliampérů až desítky miliampérů, obvykle při 24 V DC. 
Ke spolehlivému spínání této malé hodnoty proudu používají ochranná řídicí relé 
a stykače bifurkační kontakty ze zlatých destiček.
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Ochrana před přetížením

Elektrické normy vyžadují u motorů ochranu před přetížením. Diagnostika, kterou 
poskytuje zařízení na ochranu před přetížením, nezahrnuje jen bezpečnost 
zařízení, ale také bezpečnost operátora. Technologie, jež jsou dnes dostupné, 
dokáží detekovat chybové podmínky, k nimž patří přetížení, ztráta fáze, závady 
v uzemnění, uvíznutí, nedostatečné zatížení, proudová nevyváženost a příliš 
vysoká teplota. Detekce abnormálních podmínek a jejich signalizace před vypnutím 
pomáhá zlepšit výrobu a současně chrání operátora a personál údržby před 
nepředvídanými nebezpečnými podmínkami.

Pohony a servopohony

Pohony a servopohony hodnocené jako bezpečnostní lze použít k zamezení 
přenosu rotační energie, aby se dosáhlo bezpečného, i nouzového zastavení.

Frekvenční měniče se hodnotí jako bezpečnostní, pokud jsou k nim přidány 
další obvody, eliminují napětí z řídicích obvodů měniče. Redundantní kanály 
jsou monitorovány buď externí, nebo interní logikou v závislosti na typu měniče. 
Tato redundance umožňuje, aby byl pohon hodnocený jako bezpečnostní použit 
v obvodech nouzového zastavení bez nutnosti zapojení stykače.

Servopohony dosahují tohoto výsledku podobným způsobem jako frekvenční 
měniče – k dosažení bezpečnostní funkce „bezpečné odpojení krouticího momentu“ 
používají redundantní bezpečnostní signály.

Propojovací systémy

Propojovací systémy snižují náklady na instalaci a údržbu bezpečnostních systémů. 
Při jejich návrhu je nutno zvážit možnost jednoho kanálu, duplexního kanálu, 
duplexního kanálu s indikací a více typů zařízení.

Pokud je zapotřebí sériové zapojení blokovacích spínačů duplexního kanálu, může 
instalaci zjednodušit použití rozváděcího bloku. S krytím IP 67 lze tato zařízení 
namontovat na stroj ve vzdálených umístěních. Jestliže je vyžadována rozrůzněná 
sada zařízení, lze použít zařízení ArmorBlock Guard I/O. Vstupy lze prostřednictvím 
softwaru přizpůsobit různým typům zařízení.
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Kapitola 5: Výpočet bezpečné vzdálenosti

Dříve než se operátor dostane k nebezpečné oblasti, musí se nebezpečí změnit 
v zabezpečený stav. Výpočet bezpečné vzdálenosti stanoví dvě skupiny norem. 
V této kapitole je řadíme následovně:

ISO EN: (EN ISO 13855)

US CAN (ANSI B11.19, ANSI RIA R15.06 a CAN/CSA Z434-03)

Vzorec

Minimální bezpečná vzdálenost závisí na čase potřebném ke zpracování příkazu 
k zastavení a na tom, jak daleko může operátor proniknout do detekční zóny před 
detekováním. Vzorec, který se používá po celém světě, má tutéž formu a klade 
tytéž požadavky. Rozdíly jsou pouze v použitých symbolech, které představují 
proměnné, a v použitých měrných jednotkách.

Používají se následující vzorce:

ISO EN: S = K × T + C

US CAN: Ds = K × (Ts + Tc + Tr + Tbm) + Dpf

Kde: Ds a S je minimální bezpečná vzdálenost od nebezpečné zóny k nejbližšímu 
bodu detekce.

Směry přístupu

Při výpočtu bezpečné vzdálenosti tam, kde bude použita světelná závora nebo 
laserový skener, je nutno zohlednit i úhel přístupu k detekčnímu zařízení. V úvahu 
je nutno vzít tři typy přístupu:

Normální – kolmý k detekční rovině

Horizontální – paralelní k detekční rovině

Úhlový – v určitém úhlu k detekční rovině.
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Rychlostní konstanta

K je rychlostní konstanta. Hodnota rychlostní konstanty závisí na pohybech operátora 
(tedy rychlost pohybu jeho rukou, chůze a délka kroku). Tento parametr je založen 
na výzkumu dat, která ukazují, že je rozumné předpokládat rychlost pohybu ruky 
operátora 1 600 mm/s (63 in/s), pokud je jeho tělo v klidu. Do úvahy je nutno vzít 
okolnosti konkrétního případu. Jako všeobecné vodítko lze použít rozsah rychlosti 
od 1 600 mm/s (63 in/s) do 2 500 mm/s (100 in/s). Vhodnou rychlostní konstantu je 
nutno určit při posuzování rizik.

Doba zastavení

T je celková doba zastavení systému. Celková doba v sekundách začíná spuštěním 
signálu a končí eliminací rizika. Tuto dobu lze za účelem snazší analýzy rozdělit 
na jednotlivé dílčí doby (Ts, Tc, Tr a Tbm). Ts je doba zastavení stroje/zařízení 
v nejhorším případě. Tc je doba zastavení řídicího systému v nejhorším případě. Tr 
je doba odezvy ochranného zařízení včetně příslušného rozhraní. Tbm je přídavná 
doba zastavení povolená monitorováním brzdění předtím, než detekuje zpoždění 
doby zastavení překračující limity nastavené koncovým uživatelem. Tbm se používá 
u mechanických lisů s rotujícími součástmi. Ts + Tc + Tr se obvykle měří pomocí 
zařízení pro měření doby zastavení, pokud příslušné hodnoty nejsou známy.

Faktory hloubky průniku

Faktory hloubky průniku představují symboly C a Dpf. Je to maximální dráha 
pohybu směrem k oblasti nebezpečí před detekcí ochranným zařízením. Faktory 
hloubky průniku se mění v závislosti na typu zařízení a použití. Podle příslušné 
normy stanovte nejlepší faktor hloubky průniku. Při normálním přístupu ke světelné 
cloně nebo skeneru oblasti, jejichž citlivost vůči objektu je nižší než 64 mm (2,5 in), 
používá norma ANSI a kanadské normy následující vzorec:

Dpf = 3,4 × (citlivost vůči objektu – 6,875 mm), avšak ne méně než nula.

Při normálním přístupu ke světelné cloně nebo skeneru oblasti, jejichž citlivost 
vůči objektu je nižší než 40 mm (1,57 in), používá norma ANSI a kanadské normy 
následující vzorec:

C = 8 × (citlivost vůči objektu – 14 mm), avšak ne méně než 0.

Tyto dva vzorce se stýkají na hodnotě 19,3 mm. U citlivosti objektu menší než 
19 mm je přístup normy US CAN restriktivnější, neboť světelnou clonu nebo 
skener oblasti je nutno nastavit dále dozadu od nebezpečí. Pro hodnoty citlivosti 
objektu vyšší než 19,3 mm je restriktivnější norma ISO EN. Konstruktéři, kteří chtějí 
zkonstruovat jediný stroj, který bude možné používat na celém světě, musí počítat 
s nejhoršími podmínkami z obou rovnic.
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Přístup skrze clonu

Při použití vysokých hodnot citlivosti vůči objektu se normy US CAN a ISO EN 
mírně liší ve faktoru hloubky průniku a citlivosti vůči objektu. Hodnota uváděná 
normou ISO EN činí 850 mm, zatímco norma US CAN uvádí hodnotu 900 mm. 
Tyto normy se také liší v hodnotách citlivosti vůči objektu.

Přístup nad clonou

Obě normy se shodují v tom, že minimální výška nejnižšího paprsku by měla být 
300 mm, avšak liší se v ohledu na minimální výšku nejvyššího paprsku. Norma 
ISO EN stanoví hodnotu 900 mm, zatímco norma US CAN 1 200 mm. Hodnota 
nejvyššího paprsku se zdá být diskutabilní. Pokud toto pokládáme za přístup skrze 
clonu, výška nejvyššího paprsku bude muset být mnohem vyšší, aby byl operátor 
ve vzpřímené poloze. Pokud je operátor schopen dosáhnout nad detekční rovinu, 
budou platit kritéria pro přístup nad clonou.

Jednoduché nebo několikanásobné paprsky

Jednoduché nebo několikanásobné oddělené paprsky jsou dále definovány 
normami ISO EN. Níže uvedená čísla představují „praktické“ hodnoty výšky 
několikanásobných paprsků nad podlahou. Hloubka průniku je ve většině případů 
850 mm; při použití jednoduchého paprsku činí 1 200 mm. Naproti tomu norma 
US CAN bere v úvahu požadavky pro přístup skrze clonu. V úvahu je vždy nutno 
vzít možnost přístupu přes jednoduchý paprsek nebo několikanásobné paprsky, 
pod paprsky i podél nich.

Počet paprsků Výška nad podlahou – mm (in) C – mm (in)
1 750 (29.5) 1 200 (47.2)
2 400 (5.7), 900 (35.4) 850 (33.4)
3 300 (11.8), 700 (27.5), 1 100 (43.3) 850 (33.4)
4 300 (11.8), 600 (23.6), 900 (35.4), 1 200 (47.2) 850 (33.4)

Výpočty vzdálenosti

Pro normální přístup ke světelným clonám jsou si výpočty vzdálenosti dle norem 
ISO EN a US CAN velmi podobné, avšak přesto mezi nimi existují rozdíly. Pro 
normální přístup k vertikálním světelným závorám tam, kde maximální hodnota 
citlivosti vůči objektu činí 40 mm, vyžaduje norma ISO EN dva kroky. Nejprve je 
nutno vypočíst hodnotu S při hodnotě rychlostní konstanty 2 000.

S = 2 000 × T + 8 × (d − 14)

Minimální vzdálenost, kterou může činit hodnota S, je 100 mm.
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Druhý krok lze použít tam, kde je vzdálenost větší než 500 mm. Pak lze hodnotu 
K redukovat na 1 600. Při použití hodnoty K = 1 600 bude minimální hodnota S činit 
500 mm.

Norma US CAN vyžaduje pouze jeden krok: Ds = 1 600 × T * Dpf

To následně způsobuje větší než 5% rozdíl, pokud je čas odezvy kratší než 560 ms.

Úhlový přístup

V mnoha případech jsou světelné clony na strojích namontovány ve vertikální 
(normální přístup) nebo horizontální (paralelní přístup) poloze. Takové polohy 
se nepokládají za úhlové, pokud nepřesahují ±5° zamýšlené konstrukce. Pokud 
však tento úhel překračuje ±5°, je nutno vzít v úvahu potenciální riziko (například 
nejkratší vzdálenost) předvídatelných možností přístupu. Všeobecně platí, že úhly, 
které se od referenční roviny (například podlahy) odklánějí o více než 30°, by se 
měly pokládat za normální a úhly, které se odklánějí o méně než 30°, za paralelní.

Bezpečnostní rohože

U bezpečnostních rohoží je nutno při stanovení bezpečné vzdálenosti vzít v úvahu 
chůzi operátora a délku jeho kroku. Předpokládejme, že operátor kráčí a na podlaze 
jsou namontovány bezpečnostní rohože. První krok obsluhy na rohož představuje 
faktor hloubky průniku 1 200 mm nebo 48". Jestliže obsluha musí stoupat na 
plošinu, je možné faktor hloubky průniku snížit o 40 % výšky daného schodu. Je 
důležité zamezit jakémukoli pohybu rohože (rohoží) jejich bezpečným upevněním.

Příklad

Příklad: Operátor přistupuje normálním způsobem ke 14mm světelné závoře, která 
je spojena s monitorovacím ochranným relé připojeným ke stykači napájenému 
stejnosměrným proudem s ochranou proti přepětí. Doba odezvy bezpečnostního 
systému Tr činí 20 + 15 + 95 = 130 ms. Doba zastavení stroje Ts + Tc pak činí 
170 ms. Monitorování brzdění není použito. Hodnota Dpf činí 1 palec a hodnota C 
je nulová. Výpočet bude následující

Dpf = 3,4 (14 − 6,875) = 1" (24,2 mm) C = 8 (14 − 14) = 0

Ds = K × (Ts + Tc + Tr + Tbm) + Dpf S = K × T + C
Ds = 63 × (0,17 + 0,13 + 0) + 1 S = 1 600 × (0,3) + 0
Ds = 63 × (0,3) + 1 S = 480 mm (18,9")
Ds = 18,9 + 1
Ds = 19,9 in (505 mm)

Proto minimální bezpečná vzdálenost od oblasti nebezpečí, v níž je třeba namontovat 
světelnou clonu, činí 20 palců nebo 508 mm, a to pro stroj použitý kdekoli na světě.
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Kapitola 6: Bezpečnostní řídicí systémy

Úvod

Co je bezpečnostní řídicí systém (často označovaný zkratkou SRCS, safety related 
control system)? Je to ta část řídicího systému, která brání výskytu nebezpečných 
podmínek. Může to být samostatný vyhrazený systém, nebo může být začleněn do 
normálního řídicího systému stroje.

Jeho složitost se může lišit od jednoduchého systému, jakým je například 
blokovací spínač dvířek krytu nebo nouzový vypínač zapojený v sérii s řídicí cívkou 
výkonového stykače, až po složitý systém zahrnující jednoduchá i složitá zařízení, 
která spolu komunikují prostřednictvím softwaru i hardwaru.

Bezpečnostní řídicí systémy jsou navrženy tak, aby vykonávaly zabezpečovací 
funkce. Bezpečnostní řídicí systém musí nepřetržitě pracovat správně za všech 
předvídatelných okolností. Co je tedy bezpečnostní funkce, jak navrhujeme systém, 
chceme-li dosáhnout této vlastnosti, a když jsme jí dosáhli, jak to ukážeme?

Bezpečnostní funkce

Bezpečnostní funkce je implementována bezpečnostními součástmi stroje řídicího 
systému stroje tak, aby zařízení udržela pod kontrolou (nebo je do takového stavu 
přivedla) v bezpečném stavu s ohledem na specifická rizika nebo soubor rizik. 
Selhání bezpečnostní funkce může mít za následek okamžitý nárůst rizik při použití 
zařízení – tedy nebezpečné podmínky.

„Nebezpečné podmínky“ nastanou, když může být nějaká osoba vystavena riziku. 
Nebezpečné podmínky neznamenají, že osoba je zraněna. Osoba vystavená riziku 
může být schopná rozpoznat riziko a předejít zranění. Osoba vystavená riziku 
nemusí být schopna rozpoznat riziko nebo riziko může vzniknout při neočekávaném 
spuštění. Hlavní úlohou projektanta bezpečnostního systému je předejít nebezpeč-
ným podmínkám a zamezit neúmyslnému spuštění.

Bezpečnostní funkci lze často popsat pomocí požadavků na více částí. Například 
bezpečnostní funkce spuštěná monitorovaným krytem má tři části:

1. rizika, před nimiž mají kryty chránit, nemohou působit, dokud jsou kryty zavřené;

2. otevření krytu způsobí, že v okamžiku otevření provozní riziko ustane;

3. zavření krytu nezpůsobí návrat rizika, před nímž mají kryty chránit.
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Pokud použití bezpečnostní funkce pokládáme za specifické, musíme výraz 
„riziko“ zaměnit za „specifické riziko“. Zdroj rizika si nesmíme plést s výsledky 
rizika. Rozdrcení, pořezání a popálení jsou následky rizika. Příkladem zdroje 
rizika je motor, buchar, nůž, hořák, čerpadlo, laser, robot, koncový efektor, 
elektromagnet, ventil či jiný typ akčního členu nebo mechanické riziko zahrnující 
gravitaci.

Když hovoříme o bezpečnostních systémech, používáme frázi „při požadavku na 
bezpečnostní funkce nebo po něm“. Co je požadavek na bezpečnostní funkci? 
Příkladem požadavku na bezpečnostní funkci může být otevření monitorovaného 
krytu, přerušení světelné clony, vstup na bezpečnostní rohož nebo stlačení spínače 
nouzového zastavení. Operátor vyžaduje, aby se nebezpečné součásti buď 
zastavily, nebo aby zůstaly ve stavu bez energie, pokud se již zastavily.

Bezpečnostní funkci vykonávají bezpečnostní součásti řídicího systému stroje. 
Bezpečnostní funkci nevykonává jediné zařízení, například kryt. Blokovací spínač 
na krytu odešle příkaz do logické řídicí jednotky, která poté deaktivuje akční člen. 
Bezpečnostní funkce začíná příkazem a končí implementací.

Bezpečnostní systém musí být navržen s takovou úrovní integrity, která je úměrná 
rizikům stroje. Vyšší rizika vyžadují vyšší úrovně integrity, má-li být zajištěn výkon 
bezpečnostní funkce. Systémy bezpečnosti strojů lze rozdělit na úrovně výkonnosti 
ve schopnosti zajistit výkon bezpečnostní funkce nebo jinými slovy funkční úrovně 
integrity bezpečnosti.

Funkční bezpečnost řídicích systémů

Co je funkční bezpečnost?

Funkční bezpečnost je součást požadavku na celkovou bezpečnost, který 
závisí na správných reakcích procesu nebo zařízení na příslušné vstupy. Norma 
IEC TR 61508-0 uvádí pro objasnění významu funkční bezpečnosti následující 
příklad. „Například zařízení na ochranu proti přehřátí, které používá tepelný 
snímač ve vinutí elektromotoru k odpojení napětí předtím, než dojde k přehřátí 
motoru, je příkladem funkční bezpečnosti. Avšak speciální izolace, odolná vůči 
vysokým teplotám, příkladem funkční bezpečnosti není (ačkoli je stále ochranným 
opatřením a dokáže zajistit ochranu před naprosto stejným nebezpečím)“. 

Jiným příkladem může být porovnání pevného krytu s krytem blokovaným 
(s dveřním spínačem). Pevný kryt se nepovažuje za zařízení „funkční bezpečnosti“, 
ačkoli dokáže chránit před přístupem k témuž nebezpečí jako dvířka blokovaného 
krytu. Dvířka blokovaného krytu jsou příkladem funkční bezpečnosti. Při jejich 
otevření slouží ochranný spínač jako „vstup“ do systému, který následně dosáhne 
zabezpečeného stavu. Podobně se i osobní ochranné pomůcky (PPE) používají 
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jako ochranné opatření ke zvýšení bezpečnosti personálu. Nepovažují se však za 
prvky funkční bezpečnosti.

Pojem funkční bezpečnosti zavedla poprvé norma IEC 61508:1998. Od té doby byl 
někdy tento pojem spojován pouze s programovatelnými bezpečnostními systémy. 
Toto pojetí je však chybné. Funkční bezpečnost zahrnuje širokou škálu zařízení, 
která se používají k vytvoření bezpečnostních systémů. Blokovací spínače, 
světelné clony, ochranná relé, bezpečnostní PLC, ochranné stykače, bezpečnostní 
pohony a další podobná zařízení jsou vzájemně propojeny a společně vytvářejí 
bezpečnostní systém, který vykonává specifické zabezpečovací funkce. To je 
funkční bezpečnost. 

Proto je funkční bezpečnost elektrického řídicího systému vysoce důležitá pro 
kontrolu nebezpečí, které vytvářejí pohyblivé části strojů.

K dosažení funkční bezpečnosti jsou nezbytné dva typy požadavků:

• bezpečnostní funkce
• bezpečnostní integrita

Posouzení rizik hraje při vývoji požadavků na funkční bezpečnost klíčovou roli.  
Analýza úloh a rizik vede k funkčním požadavkům pro bezpečnost (tj. zabezpečo-
vací funkce). Vyčíslení rizik vede k požadavkům bezpečnostní integrity (tj. bezpeč-
nostní integrita nebo úroveň vlastností).

Čtyři nejdůležitější normy pro strojní zařízení, které se zabývají funkční bezpečností 
řídicích systémů, jsou:

1. IEC/EN 61508 „Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programova-
telných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností“

Tato norma obsahuje požadavky a ustanovení, které se vztahují na návrh 
složitých elektronických a programovatelných systémů a subsystémů. Norma 
je všeobecná, neomezuje se tedy pouze na sektor strojních zařízení.

2. IEC/EN 62061 „Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost 
elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích 
systémů souvisejících s bezpečností“

Jde o specifickou implementaci normy IEC/EN 61508 u strojních zařízení. 
Norma obsahuje požadavky, které lze aplikovat na návrh systémové úrovně 
u všech typů bezpečnostních elektrických řídicích systémů a také na 
návrh nepříliš složitých subsystémů a zařízení. Vyžaduje, aby složité nebo 
programovatelné subsystémy splňovaly požadavky normy IC/EN 61508.
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3. (EN) ISO 13849-1: „Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části 
ovládacích systémů“

Cílem této normy je umožnit přímý přechod od koncepce kategorií předchozí 
normy EN 954-1.

4. IEC 61511 „Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro oblast 
průmyslových procesů“

Tato norma byla vytvořena ve vazbě na zavedení normy IEC/EN 61508 do 
oblasti průmyslových procesů.

Normy týkající se funkční bezpečnosti představují důležitý krok, kterým se 
dostáváme za již zavedené požadavky, jakými je spolehlivé řízení nebo systém 
kategorií uváděný předchozí normou ISO 13849-1:1999 (EN 954-1:1996).

Kategorie nebyly zrušeny zcela, stále se používají v aktuální normě 
(EN) ISO 13849-1.

IEC/EN 62061 a (EN) ISO 13849-1

Normy IEC/EN 62061 a (EN) ISO 13849-1 se zabývají elektrickými bezpečnostními 
řídicími systémy. Časem mohou být spojeny do jediné normy se společnou 
terminologií. Obě normy poskytují tytéž výsledky, používají k tomu však různých 
metod. Jejich záměrem je poskytnout uživatelům možnost vybrat si to, co nejlépe 
odpovídá jejich situaci. Uživatel si může zvolit jednu z nich, přičemž obě jsou 
harmonizovány podle evropské směrnice pro strojní zařízení.
Obě normy vyžadují srovnatelné úrovně výkonu bezpečnosti a bezpečnostní 
integrity. Jejich metody se liší, tyto rozdíly však odpovídají cílovým uživatelům.
Metodologie normy IEC/EN 62061 směřuje ke komplexní bezpečnostní funkčnosti, 
kterou lze implementovat do dříve nekonvenčních systémových architektur. Cílem 
metodologie normy (EN) ISO 13849-1 je poskytnout přímější a méně komplikovaný 
směr pro konvenčnější bezpečnostní funkčnost a její implementaci do konvenčních 
systémových architektur.

Důležitý rozdíl mezi těmito dvěma normami představuje použitelnost u různých 
technologií. Norma IEC/EN 62061 je vhodnější pro elektrické systémy. Normu 
(EN) ISO 13849-1 lze aplikovat na pneumatické, hydraulické, mechanické 
i elektrické systémy.

Společná technická zpráva o IEC/EN 62061 a (EN) ISO 13849-1

V rámci IEC a ISO byla připravena společná zpráva na pomoc uživatelům obou 
norem.
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Vysvětluje vztah mezi oběma normami a způsob, jak lze zajistit rovnocennost 
konceptů PL (úroveň vlastností) normy (EN) ISO 13849-1 a SIL (úroveň integrity 
bezpečnosti) normy IEC/EN 62061 na systémové i subsystémové úrovni.

Aby bylo zřejmé, že obě normy poskytují rovnocenné výsledky, zpráva ukazuje 
příklad bezpečnostního systému vypočítaného podle metodik obou norem. Zpráva 
rovněž objasňuje řadu otázek, které byly předmětem různých interpretací. Jednou 
z nejvýznamnějších otázek je zřejmě hledisko vyloučení poruchy.

Má-li být bezpečnostní funkce v bezpečnostním řídicím systému obecně 
realizována na úrovni vlastností PLe, není pro dosažení této úrovně vlastností 
normální spoléhat se pouze na vyloučení poruchy. Závisí to na použité technologii 
a požadovaném provozním prostředí. Proto je důležité, aby projektant s rostoucími 
požadavky na úroveň vlastností navíc zohlednil použití vyloučení poruch.

Vyloučení poruch nelze obecně použít pro mechanická hlediska elektromechanic-
kých polohových spínačů pro dosažení úrovně vlastností PLe v návrhu bezpečnost-
ního řídicího systému. Vyloučení poruch, která lze použít pro zvláštní mechanické 
poruchy (např. opotřebování/koroze, porušení), jsou popsána v tabulce A.4 normy 
ISO 13849-2.

Například systém propojení dveří, který má dosahovat úrovně vlastností PLe, bude 
muset obsahovat minimální toleranci chyby 1 (např. dva konvenční mechanické 
polohové spínače), aby dosahoval této úrovně vlastností, protože normálně nelze 
zdůvodnit vyloučení poruch, jako např. přerušených spínačů. Lze však přijmout 
vyloučení poruch, jako např. zkratů v zapojení řídicího panelu podle příslušných 
norem.

SIL a IEC/EN 62061

Norma IEC/EN 62061 popisuje rozsah rizika, které je třeba snížit, i schopnost 
řídicího systému toto riziko snížit pomocí kategorií SIL (Safety Integrity Level, 
úroveň integrity bezpečnosti). V oblasti strojních zařízení se používají tři úrovně SIL. 
SIL 1 představuje nejnižší úroveň, SIL 3 je nejvyšší.

Protože termín SIL se stejným způsobem používá v jiných průmyslových odvětvích, 
jako např. v petrochemickém, energetickém a železničním odvětví, je norma  
IEC/EN 62061 velmi užitečná, pokud se v těchto odvětvích používají strojní 
zařízení. Rizika větší závažnosti se mohou vyskytnout v jiných sektorech, například 
v sektoru zpracovatelského průmyslu. Proto norma IEC 61508 a specifická norma 
pro sektor zpracovatelského průmyslu IEC 61511 zahrnují úroveň SIL 4.
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Úroveň SIL se vztahuje na bezpečnostní funkci. Subsystémy vytvářející systém, do 
něhož je třeba implementovat bezpečnostní funkci, musí mít náležitou „způsobilost“ 
k zařazení do určité úrovně SIL. Tato způsobilost se někdy nazývá SIL Claim 
Limit (SIL CL). Aby bylo možné normu IEC/EN 62061 správně aplikovat, je třeba 
ji nejprve celou podrobně prostudovat.

Úroveň vlastností a (EN) ISO 13849-1

(EN) ISO 13849-1 nepoužívá termín SIL; místo toho používá termín PL (Performan-
ce Level = úroveň vlastností). V mnoha ohledech lze PL vztáhnout k SIL. Existuje 
pět úrovní vlastností: PLa je nejnižší, PLe je nejvyšší.

Porovnání kategorií PL a SIL

Tato tabulka ukazuje přibližný vztah mezi kategoriemi PL a SIL při aplikaci na 
typické struktury obvodů.

PL
(úroveň vlastností)

PFHD
(pravděpodobnost 

nebezpečného selhání 
za hodinu)

SIL
(úroveň integrity 

bezpečnosti)

a ≥ 10-5 až < 10-4 žádná
b ≥ 3 × 10-6 až < 10-5 1
c ≥ 10-6 až < 3 × 10-6 1
d ≥ 10-7 až < 10-6 2
e ≥ 10-8 až < 10-7 3

Přibližné srovnání kategorií PL a SIL

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Výše uvedená tabulka má sloužit jako všeobecné 
vodítko a NESMÍ se používat za účelem převodu. V úvahu je nutno vzít plné znění 
požadavků příslušných norem. Podrobnější informace podávají tabulky v příloze K 
normy EN ISO 13849-1.
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Kapitola 7: Návrh systému podle (EN) ISO 13849

Aby bylo možné normu (EN) ISO 13849-1 správně aplikovat, je třeba ji nejprve 
celou podrobně prostudovat. Následuje stručný přehled:

Tato norma obsahuje požadavky týkající se návrhu a integrace bezpečnostních 
částí řídicích systémů včetně některých aspektů softwaru. Vztahuje se k celkovým 
bezpečnostním systémům, ale lze ji vztáhnout i na jednotlivé komponenty těchto 
systémů.

Softwarový nástroj SISTEMA pro výpočet úrovně vlastností

SISTEMA je softwarový nástroj pro implementaci normy (EN) ISO 13849-1. Jeho 
použití značně zjednoduší aspekty kvantifikace a výpočtů v rámci implementaci této 
normy.

SISTEMA je zkratkou „Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine 
Applications“ (softwarový nástroj bezpečnostní integrity pro vyhodnocování strojních 
aplikací) a pravidelně je přehodnocován a aktualizován organizací IFA. Vyžaduje 
zadání různých typů funkčních bezpečnostních dat, jak je uvedeno níže v tomto 
oddílu. Data lze vkládat ručně nebo automaticky pomocí datové knihovny SISTEMA 
konkrétního výrobce.

Datová knihovna Rockwell Automation pro software SISTEMA je volně k dispozici 
společně s odkazem na stažení software SISTEMA na adrese:  
www.rockwellautomation.com, pod nabídkou Řešení a služby > Bezpečnostní 
řešení.

Přehled (EN) ISO 13849-1

Následující všeobecný přehled má poskytnout přehled o základních ustanoveních 
(EN) ISO 13849-1. Obsahuje rovněž zmínky ohledně její revize vydané v první 
části roku 2016. Je nezbytně důležité prostudovat tuto normu v úplnosti a podrobně.
Norma má širokou použitelnost, neboť se týká veškerých technologií včetně 
elektrických, hydraulických, pneumatických a mechanických. Ačkoli se norma 
ISO 13849-1 vztahuje i na složité systémy, u komplexnějších integrovaných 
komponentů odkazuje čtenáře rovněž na normu IEC 61508.

Výstupy normy ISO 13849-1 jsou úrovně vlastností [PL a, b, c, d nebo e]. Původní 
koncepce kategorií je zachována, ale jsou doplněny další požadavky, které je třeba 
splnit, aby bylo možné prohlásit úroveň vlastností za systém.
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Požadavky lze v základní podobě shrnout takto:

• Architektura systému. V zásadě se jedná o to, co jsme byli zvyklí používat jako 
kategorie

• Pro prvky, které ustavují systém, se požadují spolehlivostní údaje

• Požaduje se diagnostické pokrytí [DC] systému. To představuje efektivitu 
monitorování poruch v systému

• Ochrana proti selhání se společnou příčinou

• Ochrana proti systematickému selhání

• V případě potřeby zvláštní požadavky na software

Později se budeme těmito faktory zabývat podrobněji, ale předtím bude vhodné 
zmínit se o základním záměru a principu celé normy. V této fázi je zřejmé, že se 
budeme muset naučit nové aspekty na uvážení, ale podrobnosti nám budou dávat 
větší smysl, když pochopíme, čeho se norma snaží dosáhnout a proč.

Proč tedy především potřebujeme tuto normu? Je zřejmé, že technologie používaná 
ve strojních bezpečnostních systémech za posledních deset let výrazně pokročila 
a změnila se. Do poměrně nedávné doby byly bezpečnostní systémy závislé na 
„jednoduchém“ vybavení s velmi předvídatelnými režimy poruch. Nyní jsme svědky 
stále většího využití složitějších elektronických a programovatelných elektronických 
zařízení v bezpečnostních systémech. Tato skutečnost s sebou přinesla výhody 
z hlediska nákladů, pružnosti a slučitelnosti, ale znamenala rovněž, že dosavadní 
normy již nejsou přiměřené. Abychom mohli posoudit, zda je bezpečnostní systém 
dostatečně dobrý, musíme o něm vědět více. Proto tato norma pro funkční 
bezpečnost vyžaduje více informací. Bezpečnostní systémy používají přístup, 
který více připomíná funkci „černé skříňky“ tím, že integrují předem bezpečnostně 
posouzené subsystémy, a proto jsme více závislí na jejich souladu s normami. 
Proto musí být tyto normy schopny náležitě zohlednit technologii. Aby tomu tak 
skutečně bylo, musí brát v úvahu základní faktory spolehlivosti, detekce poruch, 
integrity architektury a systému. To je záměrem normy (EN) ISO 13849-1.

Abychom vytyčili logickou cestu touto normou, musíme vzít v úvahu dva zásadně 
odlišné typy uživatelů: projektanty bezpečnostních subsystémů a projektanty 
bezpečnostních systémů. Subsystémový projektant [typicky výrobce bezpečnostní 
komponenty] bude obecně podléhat vyšší úrovni přísnosti posouzení. Bude 
muset poskytnout požadované údaje, aby systémový projektant mohl zaručit, že 
subsystém vykazuje přiměřenou integritu z hlediska systému. Zpravidla to bude 
znamenat určité testování, analýzu a výpočet. Výsledky budou vyjádřeny v podobě 
údajů požadovaných normou.
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Systémový projektant [typicky projektant nebo integrátor stroje] použije subsysté-
mové údaje pro provedení určitých poměrně jednoduchých výpočtů jako součást 
určení celkové dosažené úrovně vlastností [PL] systému.

Stanovení bezpečnostní funkce

Musíme určit, jaká je bezpečnostní funkce. Je zřejmé, že bezpečnostní funkce 
musí být vhodná pro požadovanou úlohu. Jak nám v tom norma pomáhá?
Je důležité si uvědomit, že požadovanou funkcionalitu lze stanovit posouzením 
charakteristik, které v aktuální aplikaci převažují. Tuto fázi lze považovat za 
projektovou fázi koncepce bezpečnosti. Nelze ji zcela pokrýt normou, protože 
norma nezná všechny charakteristiky konkrétní aplikace. Často to platí i pro 
výrobce, který stroj vyrábí, ale nezná nutně přesné podmínky jeho použití.

Norma poskytuje určitou pomoc tím, že uvádí mnohé běžně používané 
bezpečnostní funkce (např. bezpečnostní funkci zastavení aktivovanou pomocí 
ochrany, tlumicí funkci, funkci spuštění/opětovného spuštění) a poskytuje některé 
normálně související požadavky. V této fázi se doporučuje nastudovat normu 
(EN) ISO 12100: „Základní principy návrhu a vyhodnocení rizik“. ISO TR 22100-2 
poskytuje užitečné podpůrné informace ohledně vztahu mezi procesem 
vyhodnocení rizik podle ISO 12100 a procesem přidělení příslušné úrovně 
vlastností podle (EN) ISO 13849-1. Existuje množství specifických strojních norem, 
které stanovují požadavky na bezpečnostní funkce pro konkrétní stroje. V rámci 
evropských norem EN se nazývají normy typu C, přičemž některé z nich mají 
přesné ekvivalenty v normách ISO. ISO TR 22100-1 poskytuje dále informace 
ohledně vztahu mezi ISO 12100 a normami C.

Je zřejmé, že projekční fáze koncepce bezpečnosti závisí na typu stroje a také na 
charakteristikách aplikace a prostředí, ve kterém se používá. Výrobce stroje musí 
tyto faktory předpokládat, aby mohl navrhnout koncepci bezpečnosti. Zamýšlené 
[tj. předpokládané] podmínky použití by měly být uvedeny v uživatelské příručce. 
Uživatel stroje musí zkontrolovat, zda odpovídají skutečným podmínkám použití. 

PLr se používá pro označení úrovně vlastností, která je požadována bezpečnostní 
funkcí, a toto se stanovuje během vyhodnocení rizik. Pro účely stanovení PLr 
norma stanoví graf rizik, do kterého se zadávají aplikační faktory závažnosti 
zranění, četnosti vystavení riziku a možnosti jeho vyloučení.

Výstupem je PLr. Uživatelé staré normy EN 954-1 budou tento postup znát, ale měli 
by si uvědomit, že linie S1 v rámci (EN) ISO 13849-1 nyní na rozdíl od starého grafu 
rizik vymezuje podrozdělení. Verze z roku 2015 poskytuje za určitých okolností 
možnost snížení PLr o jednu úroveň v závislosti na předvídatelné pravděpodobnosti 
výskytu.
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Nyní tedy máme popis bezpečnostní funkcionality a požadovanou úroveň vlastností 
[PLr] pro bezpečnostní části řídicího systému [SRP/CS], které budou použity pro 
realizaci této funkcionality. Nyní musíme navrhnout systém a ověřit, zda vyhovuje 
úrovni PLr.

Jedním z důležitých faktorů v rozhodování, kterou normu použít [(EN) ISO 13849-1 
nebo EN/IEC 62061], je složitost bezpečnostní funkce. Pro strojní zařízení bude 
bezpečnostní funkce ve většině případů poměrně jednoduchá a nejvhodnější 
cestou bude norma (EN) ISO 13849-1. Pro posouzení úrovně PL se používají 
spolehlivostní údaje, diagnostické pokrytí [DC], architektura systému [kategorie], 
selhání se společnou příčinou a případně požadavky na software.

Jde o zjednodušený popis, který má sloužit pouze jako přehled. Důležité je uvě-
domit si, že je třeba použít všechna ustanovení uvedená ve znění normy. Máme 
však po ruce pomůcku. Softwarový nástroj SISTEMA pomáhá s dokumentačními 
a výpočetními úkoly. Vytváří také soubor technické dokumentace.

SISTEMA je k dispozici v mnoha jazycích včetně němčiny a angličtiny. Společnost 
IFA, která se zabývá vývojem softwaru SISTEMA, je uznávanou výzkumnou 
a zkušební institucí se sídlem v Německu. Zabývá se především řešením 
vědeckých a technických problémů v oblasti bezpečnosti v souvislosti se zákonným 
bezpečnostním pojištěním a prevencí v Německu. Spolupracuje s pracovními 
zdravotními a bezpečnostními agenturami ve více než 20 zemích.

Odborníci z IFA se se svými kolegy z BG významně podíleli na návrhu norem 
(EN) ISO 13849-1 a IEC/EN 62061.

„Knihovna“ dat o bezpečnostních komponentách Rockwell Automation pro použití 
se softwarem SISTEMA je k dispozici na adrese: www.rockwellautomation.com, 
pod nabídkou Řešení a služby > Bezpečnostní řešení.
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Ať provádíme výpočet úrovně PL jakkoli, je důležité, abychom stavěli na správných 
základech. Svůj systém musíme vidět stejně jako norma, takže bychom měli začít 
právě tím.

Struktura systému

Každý systém lze rozdělit na základní systémové komponenty či „subsystémy“. 
Každý subsystém má svou vlastní diskrétní funkci. Většinu systémů lze rozdělit 
na tři základní funkce; vstup, logické řešení a akční prvek [některé jednoduché 
systémy nemusejí mít logické řešení].

Vstupní 
subsystém

Logický 
subsystém

Výstupní  
subsystém

Skupiny komponentů, které provádějí tyto funkce, jsou subsystémy.

Blokovací spínač a bezpečnostní stykač

Vstupní 
subsystém

Výstupní  
subsystém

Koncový spínač Bezpečnostní stykač

Výše je znázorněn příklad jednokanálového elektrického systému. Obsahuje pouze 
subsystémy vstupu a výstupu.
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440C-CR30

Blokovací spínač, bezpečnostní řídicí systém a bezpečnostní stykač

Vstupní 
subsystém

Výstupní  
subsystém

Logický 
subsystém

Koncový spínač Bezpečnostní stykač

Výstup 
k jiným 
systémům

Dříve znázorněný systém je poněkud složitější, protože také vyžaduje nějakou 
logickou jednotku. Samotný bezpečnostní procesor bude interně odolný vůči 
chybám (např. duplexní kanál), ale celý systém je stále omezen na jednokanálový 
status díky subsystémům jediného koncového spínače a jediného stykače. 
U jednokanálového systému dojde k selhání, jestliže selže jeden z jeho 
jednokanálových subsystémů. Není „odolný vůči chybám“.

440C-CR30

Dvoukanálový bezpečnostní systém

Vstupní 
subsystém

Výstupní  
subsystém

Logický 
subsystém

Koncový spínač Bezpečnostní stykač

Dvoukanálový systém [nazývaný rovněž redundantní nebo „odolný vůči chybám“] 
znázorněný dříve. Každý subsystém má dva kanály a může tolerovat jednotlivou 
chybu, přičemž i nadále bude poskytovat bezpečnostní funkci. Tato bezpečnostní 
funkce by musela mít dvě poruchy, jednu v každém kanálu, než by došlo k selhání 
subsystému, a tím i celého systému. Je zřejmé, že dvoukanálový systém má menší 
pravděpodobnost selhání za nebezpečných podmínek než jednokanálový systém. 
Ale můžeme zajistit, aby byl ještě spolehlivější [z hlediska jeho bezpečnostní funkce], 
zařadíme-li do něj diagnostická opatření pro detekci poruch. Při detekci poruchy 
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musíme ovšem reagovat a obnovit bezpečný stav systému. Následující diagram 
znázorňuje zařazení diagnostických opatření v podobě monitorovacích technik.

440C-CR30

Diagnostika s dvoukanálovým bezpečnostním systémem

Vstupní 
subsystém

Výstupní  
subsystém

Logický 
subsystém

Koncový spínač Bezpečnostní stykač

Sledování

Sledování

Sledování

Obvykle [ale ne vždy] je tomu tak, že systém obsahuje dva kanály ve všech 
svých subsystémech. Vidíme tedy, že v tomto případě má každý subsystém 
dva „subkanály“. Norma je popisuje jako „bloky“. Dvoukanálový subsystém má 
minimálně dva bloky a jednokanálový subsystém má minimálně jeden blok. Některé 
systémy mohou obsahovat kombinaci dvoukanálových a jednokanálových bloků.

Chceme-li systém prověřit podrobněji, musíme se zaměřit na komponenty bloků. 
Nástroj SISTEMA používá pro tyto komponenty termín „prvky“.

440C-CR30

Rozčleněný systém s diagnostikou s dvoukanálovým bezpečnostním systémem

Vstupní 
subsystém

Výstupní  
subsystém

Logický 
subsystém

Koncový  
spínač

Bezpečnostní stykač

Sledování

Sledování

S
le
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vá
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Blok

Blok

PrvekPrvek
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Na diagramu je znázorněn subsystém koncových spínačů rozčleněný na úroveň 
prvků. Na diagramu je znázorněn subsystém výstupního stykače rozčleněný na 
úroveň bloků. Logický subsystém není rozčleněný, protože je již bezpečnostně 
posouzený a ověřený výrobcem z hlediska vyhovění dané úrovni vlastností. 
Monitorovací funkci pro koncové spínače a stykače vykonává logický řídicí systém. 
Proto se rámečky představující subsystémy koncových spínačů a stykačů mírně 
překrývají s rámečkem logického subsystému.

Tato zásada podrozdělení systému je obsažena v metodologii normy 
(EN) ISO 13849-1 a v základní zásadě struktury systému pro nástroj SISTEMA. 
Je však třeba poznamenat, že existují některé drobné rozdíly. Norma není omezu-
jící ve své metodologii, ale v případě zjednodušeného postupu pro odhad úrovně 
PL je obvykle prvním krokem rozdělení celého systému na kanály a následně 
bloky v rámci každého kanálu. U nástroje SISTEMA je obvykle pohodlnější rozdělit 
systém na subsystémy a následně každý subsystém na bloky. Norma výslovně 
nepopisuje koncepci subsystémů, ale její použití v nástroji SISTEMA poskytuje 
srozumitelnější a intuitivnější přístup. Na konečný výpočet to ovšem nemá žádný 
vliv. SISTEMA i norma používají stejné zásady a vzorce. Je rovněž zajímavé, že 
subsystémový přístup také používá norma EN/IEC 62061.

Systém, který jsme používali jako příklad, je pouze jedním z pěti základních typů 
systémové architektury, které norma označuje. Všichni, kteří znají systém kategorií, 
budou náš příklad považovat za reprezentativní pro kategorii 3 nebo 4.

Norma používá původních pět kategorií dřívější normy EN 954. Nazývá je 
stanovené kategorie architektury. Požadavky na kategorie jsou většinou [ale ne 
zcela] identické s požadavky normy EN 954-1. Stanovené kategorie architektury 
používají následující označení. Je důležité říci, že mohou být použita buď pro 
celý systém, nebo pro subsystém. Diagramy by neměly být nutně považovány za 
fyzickou strukturu, mají být spíše grafickým znázorněním koncepčních požadavků.

Stanovená kategorie architektury B

Vstupní  
zařízení Logika Výstupní  

zařízení

Stanovená kategorie architektury B musí používat základní bezpečnostní zásady 
[viz přílohu normy (EN) ISO 13849-2]. Systém nebo subsystém může selhat 
v případě jediné poruchy.
Úplné požadavky viz v normě (EN) ISO 13849-1.
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Stanovená kategorie architektury 1

Vstupní  
zařízení Logika Výstupní  

zařízení

Stanovená kategorie architektury 1 má stejnou strukturu jako kategorie B a může 
stále selhat v případě jediné poruchy. Protože však musí používat dobře ověřené 
bezpečnostní zásady [viz přílohu normy EN ISO 13849-2], je selhání méně 
pravděpodobné než u kategorie B. Úplné požadavky viz v normě (EN) ISO 13849-1.

Stanovená kategorie architektury 2

Vstupní  
zařízení Logika Výstupní  

zařízení

Test Testovací  
výstup

Sledování

Propojení Propojení

Stanovená kategorie architektury 2 musí používat základní bezpečnostní zásady 
[viz přílohu normy (EN) ISO 13849-2]. Rovněž musí být použito diagnostické 
monitorování pomocí funkčního testu systému nebo subsystému. Musí probíhat 
při spuštění a následně pravidelně s četností, která odpovídá nejméně sto testům 
na každý požadavek na bezpečnostní funkci. Dodatek z roku 2015 umožňuje 
používat alternativní požadavek na přechod bezpečnostní funkce do bezpečného 
stavu před uplynutím bezpečnostního času procesu. Systém nebo subsystém 
může stále selhat při jediné poruše mezi funkčními testy, ale to je obvykle méně 
pravděpodobné než u kategorie 1. Je třeba mít na vědomí, že pro kategorii 2 
používanou pro PLd musí být přítomná dvě zařízení s výstupním signálem, protože 
v případě detekce poruchy musí testovací výstup iniciovat přechod do bezpečného 
stavu. Úplné požadavky viz v normě (EN) ISO 13849-1.
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Monitoring

Stanovená kategorie architektury 3

Vstupní  
zařízení Logika Výstupní  

zařízení

Propojení Propojení

Vstupní  
zařízení Logika Výstupní  

zařízení

Propojení Propojení

Sledování

Sledování

Křížové  
sledování

Stanovená kategorie architektury 3 musí používat základní bezpečnostní zásady 
[viz přílohy normy (EN) ISO 13849-2]. Platí rovněž požadavek, že systém/sub-
systém nesmí selhat v případě jediné poruchy. Znamená to, že systém musí mít 
toleranci jedné chyby, pokud jde o jeho bezpečnostní funkci. Nejčastějším způso-
bem jak dosáhnout tohoto požadavku je použití dvoukanálové architektury, jak je 
znázorněno výše. Kromě toho se rovněž požaduje, aby byla v případě možnosti 
jedna porucha detekována. Tento požadavek je stejný jako původní požadavek pro 
kategorii 3 z EN 954-1. V této souvislosti se význam spojení „v případě možnosti“ 
ukázal poněkud problematický. Znamenalo to, že kategorie 3 se mohla vztahovat 
na všechna zařízení od systému s redundancí, ale bez detekce poruch [často po-
pisně nazývaného „hloupá redundance“], po redundantní systém, kde jsou všechny 
jednotlivé poruchy detekovány. Tato otázka je v normě (EN) ISO 13849-1 řešena 
požadavkem odhadu kvality diagnostického pokrytí [DC]. Vidíme tedy, že čím větší 
je spolehlivost [MTTFD] systému, tím menší je potřebné DC. Ve všech případech 
však musí být DC pro kategorii architektury 3 nejméně 60 %.

Stanovená kategorie architektury 4

Vstupní  
zařízení Logika Výstupní  

zařízení

Propojení Propojení

Vstupní  
zařízení Logika Výstupní  

zařízení

Propojení Propojení

Sledování

Sledování

Křížové  
sledování

Stanovená kategorie architektury 4 musí používat základní bezpečnostní zásady 
[viz přílohy normy (EN) ISO 13849-2]. Má stejný diagram požadavků jako katego-
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rie 3, ale vyžaduje větší monitorování, tj. vyšší diagnostické pokrytí. Znázorňují to 
tučněji tečkované čáry představující monitorovací funkce. Rozdíl mezi kategoriemi 3 
a 4 spočívá v zásadě v tom, že u kategorie 3 musí být detekována většina poruch, 
zatímco u kategorie 4 musí být detekovány všechny jednotlivé nebezpečné poruchy 
a nebezpečné kombinace poruch. V praxi se tohoto obvykle dosahuje tím, že je 
zajištěna vysoká úroveň diagnostiky pro zaručení toho, že jsou detekovány všech-
ny relevantní poruchy, než může dojít k jakékoli akumulaci. DC musí být nejméně 
99 %.

Spolehlivostní údaje

Norma (EN) ISO 13849-1 používá kvantitativní spolehlivostní údaje jako 
součást výpočtu úrovně PL dosažené bezpečnostními částmi řídicího systému. 
První otázkou v této souvislosti je, „odkud tyto údaje získáváme?“ Je možné 
používat údaje z uznávaných příruček spolehlivosti, ale norma jasně uvádí, že 
upřednostňovaným zdrojem je výrobce. Společnost Rockwell Automation proto 
poskytla příslušné informace ve formě datové knihovny pro nástroj SISTEMA. 
Než pokročíme dál, měli bychom si uvědomit, jaké typy údajů jsou požadovány, 
a rovněž bychom měli získat představu o tom, jak se získávají.

Základním typem údajů, které jsou požadovány jako součást výpočtu úrovně PL 
v normě [a nástroji SISTEMA], je PFH [the probability of dangerous failure per 
hour, tj. pravděpodobnost nebezpečných poruch za hodinu]. Je to stejný údaj jako 
údaj používaný v IEC 61508 a představuje jej zkratka PFHD používaná v normě 
IEC/EN 62061.

PL
(úroveň vlastností)

PFHD
(pravděpodobnost 

nebezpečného selhání 
za hodinu)

SIL
(úroveň integrity 

bezpečnosti)

a ≥ 10-5 až < 10-4 žádná
b ≥ 3 × 10-6 až < 10-5 1
c ≥ 10-6 až < 3 × 10-6 1
d ≥ 10-7 až < 10-6 2
e ≥ 10-8 až < 10-7 3

Výše uvedená tabulka zachycuje vztahy mezi PFHD, PL a SIL. Pro některé 
subsystémy může být PFHD k dispozici od výrobce. To usnadňuje postup při 
výpočtu. Pro její zjištění bude muset výrobce obvykle provést určitý poměrně složitý 
výpočet a/nebo testování svého subsystému. V případě, že není k dispozici, norma 
(EN) ISO 13849-1 nám poskytuje alternativní zjednodušený postup založený na 
průměrné hodnotě MTTFD [střední doba do nebezpečného selhání] jednoho kanálu. 
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Úroveň PL [a tedy hodnotu PFHD] systému nebo subsystému lze poté vypočíst 
pomocí metodologie a vzorců v normě. Ještě pohodlněji je lze zjistit pomocí 
nástroje SISTEMA.

POZNÁMKA: Je důležité si uvědomit, že u dvoukanálového systému (s diagnos-
tikou nebo bez ní) není správné používat hodnotu 1/PFHD pro stanovení střední 
doby MTTFD, kterou požaduje norma (EN) ISO 13849-1. Norma požaduje MTTFD 
jednoho kanálu. To je značně odlišná hodnota od MTTFD kombinace obou kanálů 
dvoukanálového subsystému. Je-li známa hodnota PFHD dvoukanálového subsys-
tému, lze ji jednoduše zadat přímo do nástroje SISTEMA

MTTFD jednoho kanálu

Tato hodnota představuje průměrnou střední dobu před výskytem poruchy, která 
může vést k selhání bezpečnostní funkce. Je vyjádřena v rocích. Je to průměrná 
hodnota MTTFD „bloků“ každého kanálu a lze ji použít buď pro systém, nebo pro 
subsystém. Norma uvádí následující vzorec, který se používá pro výpočet průměru 
všech MTTFD každého prvku používaného v jednom kanálu nebo subsystému.

V této fázi je zřejmá užitečnost nástroje SISTEMA. Uživatelům šetří čas, který 
vyžaduje sledování tabulek a výpočet vzorců, protože tyto úkoly provádí software. 
Konečné výsledky lze vytisknout ve formě vícestránkové zprávy.

1 Ñ

i=1
=ΣMTTFd

1
MTTFdi

Ñ

j=1
=Σ nj

MTTFdj
Vzorec D1 z normy (EN) ISO 13849-1

U většiny dvoukanálových systémů jsou oba kanály identické, proto výsledek 
vzorce platí pro každý z kanálů.

Jsou-li systémové/subsystémové kanály různé, poskytuje norma vzorec i pro tento 
případ.

=MTTF 3
2 1

d MTTF +MTTF
+

dC1 dC2 1
MTTFdC1

1
MTTFdC2

Jedná se vlastně o zprůměrování dvou průměrů. Pro účely zjednodušení je rovněž 
přípustné použít pouze nejhorší hodnotu kanálu.
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Norma dělí MTTFD do těchto tří skupin:

Označení úrovně MTTFD pro 
každý kanál

Rozsah MTTFD pro každý kanál

nízká 3 roky <= MTTFD < 10 let
střední 10 let <= MTTFD < 30 let
vysoká 30 let <= MTTFD < 100 let

Úrovně MTTFD

Všimněte si, že norma (EN) ISO 13849-1 omezuje použitelnou hodnotu MTTFD 
jednoho kanálu subsystému na maximálně 100 let, ačkoli skutečné odvozené 
hodnoty mohou být mnohem vyšší

Jak uvidíme později, dosažená průměrná hodnota MTTFD je následně kombinována 
se stanovenou kategorií architektury a diagnostickým pokrytím [DC] pro stanovení 
předběžné úrovně PL. Termín „předběžný“ je zde použit proto, že v případě potřeby 
je nutné splnit ještě další požadavky, včetně systematické integrity a opatření proti 
selhání se společnou příčinou.

Způsoby zjišťování dat

Nyní musíme pokročit hlouběji v otázce, jak výrobce určuje data buď ve formě 
PFHD, nebo MTTFD. Její pochopení je zásadní pro nakládání s daty výrobce. 
Komponenty lze rozdělit na tři základní typy:

• Mechanistické (elektromechanické, mechanické, pneumatické, hydraulické atd.)
• Elektronické (tj. polovodičové)
• Softwarové

Existuje zásadní rozdíl mezi běžnými poruchovými mechanismy těchto tří 
technologických typů. V základní formě jej lze shrnout takto:

Mechanistická technologie:

Porucha je úměrná jak inherentní spolehlivosti, tak míře používání. Čím větší 
je míra používání, tím je pravděpodobnější, že se jedna z komponent může 
opotřebovat a selhat. Všimněte si, že to není jediná příčina selhání, ale neomezíme-
li provozní dobu/cykly, bude tou hlavní. Je samozřejmé, že stykač se spínacím 
cyklem jednou za deset sekund bude fungovat spolehlivě daleko kratší dobu než 
stejný stykač, který je aktivní jednou denně.
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Fyzická technická zařízení obecně obsahují komponenty, které jsou jednotlivě navr-
ženy pro specifické použití. Komponenty jsou tvářeny, lisovány, odlévány, obráběny 
atd. Společně s pákami, pružinami, magnety, elektroinstalací atd. tvoří mechanis-
mus. Protože komponenty obecně nemají žádnou historii použití v jiných aplikacích, 
nemůžeme pro ně zjistit žádné předchozí spolehlivostní údaje. Odhad PFHD nebo 
MTTFD pro mechanismus je normálně založen na testování. Norma EN/IEC 62061 
i norma (EN) ISO 13849-1 doporučují testovací postup známý jako test B10D.

V testu B10D je testována řada vzorků zařízení [obvykle nejméně deset] za 
vhodných reprezentativních podmínek. Průměrný počet provozních cyklů 
dosažených před tím, než 10 % vzorků selže za nebezpečného stavu, se nazývá 
hodnotou B10d. V praxi je tomu často tak, že všechny vzorky selžou v bezpečném 
stavu, ale v tomto případě norma stanoví, že hodnotu B10d [dangerous, tj. 
v nebezpečném stavu] lze považovat za dvojnásobek hodnoty B10.

Elektronická technologie:

Neexistují žádné pohyblivé části podléhající fyzickému opotřebení. V případě 
provozního prostředí, které odpovídá stanoveným elektrickým a teplotním 
charakteristikám, je převládající selhání elektronického obvodu úměrné inherentní 
spolehlivosti jeho konstrukčních komponent [nebo jejímu nedostatku]. Existuje 
mnoho příčin selhání jednotlivých komponent; závada vzniklá při výrobě, nadměrné 
energetické rázy, problémy mechanického spojení atd. Obecně mohou být poruchy 
elektronických komponent způsobené zatížením, časem a teplotou, ale je obtížné 
je předpovídat na základě analýzy a zdá se, že jsou svou povahou náhodné. Proto 
testování elektronického zařízení v podmínkách zkušební laboratoře nemusí nutně 
odhalit typické dlouhodobé vzorce selhání.

Pro stanovení spolehlivosti elektronických zařízení se obvykle používá analýza 
a výpočet. Dobrá data pro jednotlivé komponenty můžeme nalézt v příručkách 
se spolehlivostními údaji. Pomocí analýzy můžeme zjistit, které druhy selhání 
komponent jsou nebezpečné. Přijatelné a obvyklé je stanovit průměrnou hodnotu 
druhů selhání komponent jako 50 % bezpečných a 50 % nebezpečných. 
Důsledkem toho jsou obvykle poměrně konzervativní údaje.

Norma IEC 61508 stanoví vzorce, kterých lze použít pro výpočet celkové 
pravděpodobnosti nebezpečného selhání [PFH nebo PFD] zařízení, tj. subsystému. 
Vzorce jsou poměrně složité a zohledňují [v případě potřeby] spolehlivost 
komponenty, potenciál selhání se společnou příčinou [beta faktor], diagnostické 
pokrytí [DC], interval funkční zkoušky a interval kontrolní zkoušky. Dobrou zprávou 
je, že tento složitý výpočet bude normálně provádět výrobce zařízení. Jak norma 
EN/IEC 62061, tak norma (EN) ISO 13849-1 připouštějí tento výpočet subsystému 
podle IEC 61508. Výslednou hodnotu PFHD lze užít přímo pro přílohu K normy 
(EN) ISO 13849-1 nebo pro výpočetní nástroj SISTEMA.
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Software:

Poruchy softwaru jsou inherentně systematické povahy. Poruchy jsou způsobeny 
tím, jak je navržen, sepsán nebo kompilován. Proto jsou všechny chyby způsobeny 
systémem, v němž je vytvořen, nikoli jeho používáním. Máme-li tedy řídit chyby, 
musíme řídit tento systém. Jak norma IEC 61508, tak norma (EN) ISO 13849-1 
k tomuto účelu stanovují požadavky a metodologie. Nemusíme zde zacházet do 
podrobností, postačí zmínit, že používají klasický model V. Integrovaný software 
je otázkou pro projektanta zařízení. Obvyklým postupem je vývoj integrovaného 
softwaru na základě normálních metod uvedených v části 3 normy IEC 61508. 
Pokud jde o kód aplikace, tj. software, který tvoří uživatelské rozhraní, má většina 
programovatelných bezpečnostních zařízení „certifikované“ funkční bloky nebo 
rutiny. To zjednodušuje úkol validace kódu aplikace, ale musíme připomenout, že 
je ještě třeba validovat dokončený program aplikace. Je třeba potvrdit správnost 
a platnost způsobu propojení a parametrizace bloků pro požadovaný úkol. Normy 
(EN) ISO 13849-1 a IEC/EN 62061 poskytují směrnice pro tento proces.

Model V pro vývoj softwaru

ValidaceValidace

Testování  
integrace

Testování  
modulu

Konstrukce  
modulu

Kódování

Konstrukce  
systému

Specifikace 
bezpečnostního  

softwaru

Výsledek

Ověřování

Specifikace 
bezpeč-
nostních 
funkcí

Valido-
vaný 
software



81

STROJNÍ VYBAVENÍ – SAFEBOOK 5

Návrh systému podle (EN) ISO 13849

Diagnostické pokrytí

Tohoto tématu jsme se již dotkli, když jsme hovořili o stanovených kategoriích 
architektury 2, 3 a 4. Tyto kategorie vyžadují nějakou formu diagnostického 
testování pro kontrolu funkčnosti bezpečnostní funkce. Termín „diagnostické 
pokrytí“ [obvykle zkracovaný na DC] se používá pro popis účinnosti tohoto 
testování. Je třeba si uvědomit, že DC není založeno pouze na počtu komponent, 
které mohou nebezpečně selhat. Zohledňuje celkovou míru nebezpečných poruch. 
Symbol λ se používá pro „míru selhání“. DC vyjadřuje vztah míry výskytu dvou 
následujících typů nebezpečného selhání;

Nebezpečné detekované selhání [λdd], tj. ta selhání, která by byla příčinou 
ztráty nebo mohla vést ke ztrátě bezpečnostní funkce, ale která jsou deteko-
vána. Po detekci zajistí funkce reagující na poruchu, že zařízení nebo systém 
přejde do bezpečného stavu.

Nebezpečné selhání [λd], tj. všechna selhání, která by potenciálně mohla být 
příčinou ztráty nebo vést ke ztrátě bezpečnostní funkce. Zahrnuje jak selhání, 
která jsou detekována, tak selhání, která detekována nejsou. Selhání, která jsou 
skutečně nebezpečná, jsou samozřejmě ta, která jsou nedetekována [označují 
se λdu].

DC je vyjádřeno vzorcem;
DC = λdd/λd vyjádřeno v procentech.

Tento význam termínu DC je společný pro normu (EN) ISO 13849-1 i normu  
EN/IEC 62061. Ale způsob jeho odvození se liší. Druhá norma navrhuje použití 
výpočtu založeného na analýze druhu selhání, umožňuje ale rovněž používání jed-
nodušší metody v podobě vyhledávacích tabulek uvedených v (EN) ISO 13849-1. 
Jsou uvedeny různé typické diagnostické techniky společně s procentním podílem 
DC, kterého by mělo být dosaženo při jejich používání. V některých případech se 
ještě vyžaduje racionální posouzení, například u některých technik je dosažené 
DC úměrné četnosti prováděných zkoušek. Někdy se tvrdí, že tento postup je příliš 
nejasný. Odhad DC však může záviset na mnoha různých proměnných, a ať je pou-
žita jakákoli technika, výsledek lze obvykle fakticky popsat pouze jako přibližný.

Rovněž je důležité si uvědomit, že tabulky v normě (EN) ISO 13849-1 jsou založeny 
na rozsáhlém výzkumu provedeném společností IFA na výsledcích získaných 
současnými známými diagnostickými technikami použitými v reálných aplikacích. 
Norma pro zjednodušení rozděluje DC do čtyř základních stupňů.

< 60 % = žádné
60 % až < 90 % = nízké
90 % až < 99 % = střední
≥ 99 % = vysoké
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Tento přístup, který používá stupně místo jednotlivých procentních hodnot, lze 
také považovat za realističtější z hlediska dosažitelné přesnosti. Nástroj SISTEMA 
používá stejné vyhledávací tabulky jako norma. Protože se složitá elektronika 
používá v bezpečnostních zařízeních stále více, je DC důležitějším faktorem. Je 
pravděpodobné, že budoucí práce na normách se bude tuto otázku snažit více 
vyjasnit. Mezitím by měl ke správné volbě stupně DC postačit inženýrský úsudek 
a zdravý rozum.

Selhání se společnou příčinou

Ve většině dvoukanálových systémů nebo subsystémů [tj. s tolerancí jedné 
poruchy] je diagnostická zásada založena na předpokladu, že nedojde 
k nebezpečnému selhání obou kanálů ve stejný okamžik. Termín „ve stejný 
okamžik“ lze přesněji vyjádřit jako „v diagnostickém zkušebním intervalu“. Je-li 
diagnostický zkušební interval rozumně krátký [např. méně než osm hodin], je 
smysluplným předpokladem, že je vysoce nepravděpodobné, že dojde ke dvěma 
samostatným a nezávislým poruchám ve stejný okamžik. Norma však jasně 
stanoví, že musíme pečlivě zvážit, zda jsou možnosti selhání skutečně samostatné 
a nezávislé. Může-li například porucha v jedné komponentě předvídatelně vést 
k poruchám v dalších komponentách, je výsledný souhrn poruch považován za 
jedinou poruchu.

Rovněž je možné, že událost, která způsobí selhání jedné komponenty, může 
způsobit selhání dalších komponent. Tato skutečnost se nazývá „selhání se 
společnou příčinou“ a normálně se označuje zkratkou CCF. Stupeň náchylnosti 
k CCF se normálně označuje jako beta (β) faktor. Je velice důležité, aby 
si projektanti subsystémů a systémů uvědomovali možnosti CCF. Existuje 
mnoho různých typů CCF, a tedy mnoho různých způsobů jak mu předcházet. 
Norma (EN) ISO 13849-1 naznačuje rozumnou cestu mezi extrémy složitosti 
a nadměrného zjednodušení. Společně s normou EN/IEC 62061 stanoví postup, 
který je zásadně kvalitativní. Uvádí seznam opatření, která účinně zamezují CCF.

č. Opatření proti CCF Hodnocení
1 Separace/segregace 15
2 Různost 20
3 Návrh/aplikace/zkušenosti 20
4 Posouzení/analýza 5
5 Kompetence/školení 5
6 Okolní prostředí 35

Hodnocení opatření proti selhání se společnou příčinou
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V návrhu systému nebo subsystému musí být implementován dostatečný počet 
těchto opatření. Do jisté míry lze říci, že samotné používání tohoto seznamu 
nestačí, aby zabránilo všem možnostem CCF. Je-li však záměr seznamu náležitě 
zohledněn, je zřejmé, že smyslem jeho požadavků je, aby projektant analyzoval 
možnosti CCF a aby byla přijata příslušná opatření pro vyloučení selhání na 
základě typu technologie a charakteristik předpokládané aplikace. Použití seznamu 
vynucuje posouzení některých nejzákladnějších a nejúčinnějších technik, jako např. 
různosti druhů selhání a projektových kompetencí. Nástroj SISTEMA společnosti 
IFA rovněž požaduje implementaci vyhledávacích tabulek CCF podle normy 
a nabízí je v přehledné formě.

Systematické selhání

Již jsme hovořili o kvantifikovaných bezpečnostních spolehlivostních údajích ve 
formě MTTFD a pravděpodobnosti nebezpečného selhání. To však není všechno. 
Když jsme o těchto termínech hovořili, uvažovali jsme ve skutečnosti o poruchách, 
které se svou povahou jeví jako náhodné. Norma IEC/EN 62061 se skutečně 
výslovně odvolává na zkratku PFHD jako na pravděpodobnost náhodného selhání 
hardwaru. Existují však určité typy poruch společně nazývané „systematické 
selhání“, které lze přiřadit k chybám, k nimž došlo v projekčním nebo výrobním 
procesu. Klasickým příkladem je chyba softwarového kódu. Norma uvádí 
v příloze G opatření, která mají těmto chybám [a tedy selháním] zabránit. K těmto 
opatřením např. patří používání vhodných materiálů a výrobních technik, posudků, 
analýz a počítačové simulace. Existují také předvídatelné události a charakteristiky, 
k nimž může dojít v provozním prostředí, které mohou způsobit selhání, není-li 
řízen jejich vliv. Příloha G uvádí opatření i pro tuto oblast. Například lze snadno 
předpovídat, že může dojít k příležitostným výpadkům elektrické energie. Odpojení 
komponent od zdroje energie tedy musí vést k bezpečnému stavu systému. Může 
se zdát, že jsou tato opatření dána zdravým rozumem, a skutečně tomu tak je, 
avšak mají zásadní význam. Ostatní požadavky normy by neměly smysl, kdyby 
nebyla věnována náležitá pozornost řízení a vyloučení systematického selhání. 
Někdy bude třeba přijímat stejné typy opatření používané pro řízení náhodného 
selhání hardwaru [pro dosažení požadované hodnoty PFHD], jako např. automatický 
diagnostický test a redundantní hardware.

Vyloučení poruchy

Jedním ze základních analytických nástrojů je u bezpečnostních systémů analýza 
selhání. Projektant i uživatel musejí rozumět tomu, jak bezpečnostní systém reaguje 
v přítomnosti poruch. Tuto analýzu lze provést mnoha způsoby. Může to být napří-
klad analýza stromu poruch (FTA), analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch 
(FMECA), analýza stromu událostí (ETA) nebo tzv. přezkoumání „Load-Strenght“.
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Analýza může odhalit určité chyby, které nelze detekovat při automatických 
diagnostických testech bez vynaložení nepřiměřených ekonomických nákladů. 
Pravděpodobnost, že k těmto chybám skutečně dojde, může být dále vzhledem 
k použití vhodné konstrukce, designu a testovacích metod mimořádně nízká. Za 
těchto podmínek lze tyto poruchy vyloučit z dalších úvah. Vyloučení poruch je 
vyloučení výskytu určitého selhání na základě toho, že pravděpodobnost tohoto 
konkrétního selhání bezpečnostního řídicího systému je zanedbatelná.

Norma (EN) ISO 13849-1 připouští vyloučení poruchy na základě technické 
nepravděpodobnosti jejího výskytu, všeobecně uznávaných technických 
zkušeností a technických požadavků vztahujících se k aplikaci. Norma 
(EN) ISO 13849-2 nabízí příklady a zdůvodnění vyloučení určitých poruch 
u elektrických, pneumatických, hydraulických a mechanických systémů. Vyloučení 
každé poruchy je nutno uvést a podrobně odůvodnit v technické dokumentaci.

Vyhodnotit bezpečnostní řídicí systém není někdy možné bez předpokladu, že 
některé poruchy lze vyloučit. Podrobné informace o vyloučení poruch naleznete 
v normě ISO 13849-2.

Se zvyšující se úrovní rizika je odůvodnění vyloučení poruchy přísnější. Má-li být 
bezpečnostní funkce v bezpečnostním řídicím systému obecně realizována na 
úrovni vlastností PLe, není pro dosažení této úrovně vlastností normální spoléhat se 
na vyloučení poruchy. Závisí to na použité technologii a požadovaném provozním 
prostředí. Proto je důležité, aby projektant s rostoucími požadavky na úroveň 
vlastností navíc zohlednil použití vyloučení poruch.

Úroveň vlastností (PL)

Úroveň vlastností je samostatná úroveň, která určuje schopnost částí 
bezpečnostního řídicího systému vykonávat bezpečnostní funkci.

K posouzení úrovně vlastností dosažené implementací některé z pěti stanovených 
architektur vyžaduje systém (nebo subsystém) následující údaje:

• MTTFD (střední dobu do nebezpečného selhání pro každý kanál)
• DC (diagnostické pokrytí)
• architekturu (kategorii)

Následující diagram znázorňuje grafickou metodu určení úrovně výkonu PL 
z kombinace těchto faktorů. Tabulka v příloze K udává tabulkové výsledky různých 
Markovových modelů, které vytvořily základ pro tento diagram. Tuto tabulku použijte 
v případě potřeby přesnějšího určení.
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Grafické určení PL
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MTTFd nízká
MTTFd střední
MTTFd vysoká

Kat. B
DCavg  
žádné

Kat. 1
DCavg  
žádné

Kat. 2
DCavg  
nízké

Kat. 2
DCavg  

střední

Kat. 3
DCavg  
nízké

Kat. 3
DCavg  

střední

Kat. 4
DCavg  

vysoké

Ke splnění požadované kategorie PL je nutno vzít v úvahu i další faktory. Tyto poža-
davky zahrnují opatření týkající se selhání se společnou příčinou, systematická selhá-
ní, podmínky okolního prostředí a dobu provozu. Jestliže je hodnota PFHD systému 
nebo subsystému známa, lze tabulky v příloze K použít k odvození úrovně vlastností.

Návrh subsystému a kombinace

Subsystémy, které splňují určitou úroveň vlastností, lze zkombinovat do systému 
pomocí tabulky, jak je znázorněno. 

PLlow Nlow PL
a > 3 nepovoleno

≤ 3 a
b > 2 a

≤ 2 b
c > 2 b

≤ 2 c
d > 3 c

≤ 3 d
e > 3 d

≤ 3 e

Výpočet úrovně vlastností pro subsystémy zkombinované v sérii
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Použití této tabulky z normy není povinné. Jejím účelem je pouze poskytnout velmi 
jednoduchou alternativní metodu a metodu pro nejhorší možný případ, pokud 
nejsou známy hodnoty PFHd. Úroveň vlastností systému lze vypočítat pomocí 
jiných metod včetně nástroje SISTEMA. Princip této tabulky je jasný. Za prvé může 
být systém pouze tak dobrý, jako je jeho nejslabší subsystém. A za druhé: čím více 
subsystémů systém obsahuje, tím je pravděpodobnost selhání vyšší.

V systémech znázorněných v následujícím schématu mají nejnižší hodnoty úrovně 
vlastností subsystémy 1 a 2. Oba patří do kategorie PLb. Proto v této tabulce 
můžeme vyjít od písmene b (ve sloupci PLlow), pokračovat hodnotou 2 (ve sloupci 
Nlow) a dospět k písmenu b (ve sloupci PL), jež udává dosaženou úroveň vlastností 
systému PL. Pokud mají všechny tři subsystémy úroveň PLb, dosažená úroveň 
vlastností PL bude PLa.

Subsystém 1 
PLb

Subsystém 2 
PLb

Subsystém 3 
PLc

Zkombinování sériových subsystémů do systému PLb

Validace

Validace bezpečnostních funkcí zahrnuje a překračuje rozsah ověření dosažených 
úrovní vlastností. Účelem je validovat, že zavedená bezpečnostní funkce ve 
skutečnosti podporuje celkové požadavky na bezpečnost u daného strojního 
zařízení. Validace hraje v celém procesu vývoje bezpečnostních systémů a jejich 
uvádění do provozu důležitou roli. Norma ISO/EN 13849-2:2012 stanoví požadavky 
pro validaci. Požaduje plán validace a posuzuje validaci na základě zkušebních 
a analytických technik, jako např. analýzy stromu poruch a analýzy způsobů, 
důsledků a kritičnosti poruch. Většina těchto požadavků se bude týkat spíše 
výrobce subsystému než jeho uživatele.

Uvedení stroje do provozu

Ve fázi uvádění systému nebo stroje do provozu je nutno provést validaci 
zabezpečovacích funkcí ve všech provozních režimech a vyzkoušet přitom 
všechny obvyklé i předvídatelné neobvyklé podmínky. V úvahu je nutno vzít 
i kombinace vstupů a operačních sekvencí. Tento postup je důležitý, poněvadž je 
vždy nutné zkontrolovat, zda se systém hodí pro aktuální provozní charakteristiky 
a charakteristiky okolního prostředí. Některé z těchto charakteristik se mohou lišit 
od charakteristik předpokládaných ve fázi návrhu.
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Kapitola 8: Návrh systému podle IEC/EN 62061

IEC/EN 62061 „Bezpečnost strojních zařízení – funkční bezpečnost elektrických, 
elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů“ představuje 
specifickou implementaci normy IEC/EN 61508 v oblasti strojních zařízení. 
Obsahuje požadavky, které jsou aplikovatelné na návrh systémové úrovně všech 
typů elektrických bezpečnostních řídicích systémů a také na návrh nepříliš složitých 
subsystémů nebo zařízení.

Posouzení rizik vede ke strategii omezení rizika, jež zase pomáhá identifikovat 
požadavky na bezpečnostní řídicí funkce. Tyto funkce je nutno zdokumentovat. 
Musejí zahrnovat:

• specifikaci požadavků na funkčnost
• specifikaci požadavků na bezpečnostní integritu

Požadavky na funkčnost zahrnují například podrobné údaje o frekvenci provozu, 
vyžadovaném čase odezvy, provozních režimech, pracovních cyklech, provozním 
prostředí a funkcích reagujících na poruchu. Požadavky na bezpečnostní 
integritu jsou vyjádřeny v úrovních, které se nazývají úrovně integrity bezpečnosti 
(Safety Integrity Levels, SIL). Chceme-li rozhodnout, zda návrh systému splňuje 
požadovanou kategorii SIL, musíme v závislosti na složitosti systému zvážit některé 
nebo všechny prvky v níže uvedené tabulce.

Prvky potřebné k určení kategorie SIL Symbol
Pravděpodobnost nebezpečné poruchy za hodinu PFHD

Tolerance poruchy hardwaru HFT
Podíl bezpečných poruch (selhání) SFF
Interval kontrolního testu (Proof Test) T1
Interval diagnostického testu T2
Tendence k selháním se společnou příčinou β
Diagnostické pokrytí DC

Prvky potřebné k posuzování kategorií SIL

Subsystémy

V normě IEC/EN 62061 má pojem „subsystém“ zvláštní význam. Je to první úroveň 
rozdělení systému do částí, které, pokud selžou, způsobí selhání bezpečnostní 
funkce. Proto pokud jsou v systému použity dva redundantní spínače, ani jeden 
z nich není subsystémem. Subsystém by zahrnoval oba spínače a případnou 
přidruženou funkci diagnostiky poruch.
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Pravděpodobnost nebezpečného selhání za hodinu (PFHD)

Norma IEC/EN 62061 používá stejné základní metody, které jsou uvedeny v oddílu 
o normě (EN) ISO 13849-1, pro stanovení míry selhání na úrovni komponent. 
Stejná ustanovení a metody platí pro „mechanistické“ a elektronické komponenty. 
Norma IEC/EN 62061 neříká nic o hodnotě MTTFD v rocích. Míra selhání za 
hodinu (λ) se buď vypočítává přímo, nebo získává či odvozuje z hodnoty B10 na 
základě tohoto vzorce:

λ = 0,1 × C/B10 (kde C = počet provozních cyklů za hodinu)

Normy se výrazně liší v metodologii pro stanovení celkové hodnoty PFHD pro 
subsystém nebo systém. K určení pravděpodobnosti selhání subsystémů je nutno 
provést analýzu komponent. K dispozici jsou zjednodušené vzorce pro výpočet 
společných architektur subsystémů (uvedené níže v textu). Nejsou-li tyto vzorce 
vhodné, bude třeba použít složitější způsoby výpočtu, jako např. Markovovy 
modely. Pravděpodobnosti nebezpečného selhání (PFHD) každého subsystému se 
poté sečtou, aby byla stanovena celková hodnota PFHD daného systému. Poté lze 
použít tabulku 3 této normy, na jejímž základě je možné určit, jaká úroveň integrity 
bezpečnosti (SIL) odpovídá danému stupni PFHD.

SIL
(úroveň integrity 

bezpečnosti)

PFHD
(pravděpodobnost nebezpečného selhání 

za hodinu)
3 ≥ 10-8 až < 10-7

2 ≥ 10-7 až < 10-6

1 ≥ 10-6 až < 10-5

 
Pravděpodobnost nebezpečného selhání pro kategorie SIL

Údaje PFHD pro subsystém obvykle poskytne výrobce. Údaje pro bezpečnostní 
komponenty a systémy Rockwell Automation jsou k dispozici na adrese:

www.rockwellautomation.com, pod nabídkou Řešení a služby > Bezpečnostní 
řešení.

Norma IEC/EN 62061 také objasňuje, že tam, kde je to relevantní, lze použít 
příručky se spolehlivostními údaji.

U nepříliš složitých elektromechanických zařízení je mechanismus selhání obvykle 
spojen spíše s počtem a četností operací než pouze s časem. Proto se údaje pro 
tyto komponenty odvozují z nějaké formy testování životnosti (např. testu B10, který 
je popsán v kapitole o normě (EN) ISO 13849-1). Informace vyplývající z použití, 
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například předpokládaný počet operací nebo počet operací za rok, jsou pak vyža-
dovány k převodu hodnoty B10d a podobných údajů na hodnotu PFHD.
POZNÁMKA: Obecně platí následující (s použitím činitele pro převod roků na hodiny):

PFHD = 1/MTTFD

Je však důležité si uvědomit, že u dvoukanálového systému (s diagnostikou nebo 
bez ní) není správné používat hodnotu 1/PFHD pro stanovení střední doby MTTFD, 
kterou požaduje norma (EN) ISO 13849-1. Norma požaduje MTTFD jednoho kanálu. 
To je značně odlišná hodnota od MTTFD kombinace obou kanálů dvoukanálového 
subsystému zahrnující vliv diagnostického pokrytí.

Omezení architektury

Základní vlastností normy IEC/EN 62061 je, že bezpečnostní systém je rozdělen 
na subsystémy. Úroveň bezpečnostní integrity hardwaru, kterou lze u systému 
vyžadovat, je omezena nejen hodnotou PFHD, ale i poruchovou tolerancí hardwaru 
a podílem bezpečných selhání subsystémů. Poruchová tolerance hardwaru je 
schopnost systému vykonávat svou funkci v přítomnosti poruch. Nulová poruchová 
tolerance znamená, že jakmile se vyskytne jedna porucha, funkce nebude 
provedena. Poruchová tolerance o hodnotě 1 umožňuje systému vykonávat svou 
funkci v přítomnosti jedné poruchy. Podíl bezpečných selhání je ta část celkové 
míry selhání, která nemá za následek nebezpečné selhání. Kombinace těchto dvou 
prvků se nazývá omezení architektury a jeho výstupem je SIL Claim Limit (SIL CL). 
Vztah mezi omezeními architektury a SILCL ukazuje následující tabulka SILCL. 
Subsystém (a tedy i jeho systém) musí splňovat jak požadavky PFHD, tak omezení 
architektury spolu s dalšími příslušnými ustanoveními normy.

Podíl bezpečných 
poruch (SFF)

Tolerance poruchy hardwaru
0 1 2

< 60 % Za obvyklých 
podmínek není 

povolena

SIL 1 SIL 2

60 % až < 90 % SIL 1 SIL 2 SIL 3
90 % až < 99 % SIL 2 SIL 3 SIL 3

≥ 99 % SIL 3 SIL 3 SIL 3

Omezení architektury u kategorií SIL

Příklad: Architektura subsystému s tolerancí k jedné poruše, u níž podíl bezpečných 
selhání činí 75 %, je omezena maximálně na kategorii SIL 2, a to bez ohledu na 
pravděpodobnost nebezpečného selhání. Při kombinaci subsystémů je kategorie 
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SIL dosažená bezpečnostním řídicím systémem omezena tak, aby byla nižší 
nebo rovna nejnižšímu limitu SIL CL kteréhokoli ze subsystémů zapojených 
v bezpečnostní řídicí funkci.

Realizace systému

Při výpočtu pravděpodobnosti nebezpečného selhání je nutno každou bezpečnostní 
funkci rozdělit do funkčních bloků, které jsou pak pokládány za subsystémy. 
Implementace návrhu systému s typickou bezpečnostní funkcí by zahrnovala 
snímací zařízení připojené k logické jednotce, která je připojena k akčnímu členu. 
Tak vznikne sériové uspořádání subsystémů. Jak jsme již viděli, pokud pro každý 
systém můžeme učit pravděpodobnost nebezpečného selhání a známe jeho 
SIL CL, vypočteme pravděpodobnost selhání systému snáze tak, že sečteme 
pravděpodobnost selhání subsystémů. Tento způsob je znázorněn níže.

SUBSYSTÉM 1
Snímání polohy

Funkční požadavky  
a požadavky na integritu 
podle IEC/EN 62061

SIL CL 2 – omezení 
architektury 

PFHD = 1 × 10-7

SUBSYSTÉM 2
Řešení logiky

Funkční požadavky  
a požadavky na integritu 
podle IEC/EN 62061

SIL CL 2 – omezení 
architektury 

PFHD = 1 × 10-7

SUBSYSTÉM 3
Aktivace výstupu

Funkční požadavky  
a požadavky na integritu 
podle IEC/EN 62061

SIL CL 2 – omezení 
architektury 

PFHD = 1 × 10-7

= PFHD1

= 1 × 10-7

= 3 × 10-7, tj. vhodné pro SIL 2

+ PFHD2

+ 1 × 10-7
+ PFHD3

+ 1 × 10-7

Pokud například chceme dosáhnout úrovně SIL 2, musí mít každý subsystém 
SIL Claim Limit (SIL CL) nejméně SIL 2 a součet hodnot PFHD pro systém 
nesmí přesahovat přípustný limit uvedený v předchozí tabulce znázorňující 
„pravděpodobnost nebezpečného selhání u úrovní SIL“.

Návrh subsystému – IEC/EN 62061

Pokud projektant systému používá komponenty, které jsou již „zabaleny“ do 
subsystémů dle normy IEC/EN 62061, situace se velmi zjednoduší, neboť 
specifické požadavky na návrh subsystémů zde není třeba řešit. Jejich splnění 
již zpravidla zajistil výrobce zařízení (subsystému) a jsou mnohem komplexnější 
než požadavky vyžadované při návrhu na úrovni systému.

Norma IEC/EN 62061 vyžaduje, aby složité subsystémy, jako například 
bezpečnostní PLC, vyhovovaly normě IEC 61508 nebo dalším příslušným 
normám. To znamená, že na zařízení, která obsahují složité elektronické nebo 
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programovatelné součásti, se vztahuje norma IEC 61508 s veškerou přísností. 
Splnění požadavků této normy může být velmi obtížné a spletité. Například 
vyhodnocení PFHD dosažené složitým subsystémem může představovat velmi 
složitý proces, při němž je nutno použít například metodu Markovových modelů, 
bloková schémata spolehlivosti nebo analýzu stromu poruch (FTA).

Norma IEC/EN 62061 poskytuje požadavky na návrh nepříliš složitých subsystémů. 
Obvykle to bude zahrnovat poměrně jednoduché elektrické komponenty, například 
blokovací spínače nebo elektromechanická monitorovací ochranná relé. Požadavky 
nejsou tak spletité jako u normy IEC 61508, mohou však být stále poměrně 
komplikované.

Norma IEC/EN 62061 poskytuje čtyři logické architektury subsystémů 
s doprovodnými vzorci k vyhodnocení PFHD dosaženého subsystémem s nízkou 
složitostí. Tyto struktury představují čistě logická znázornění a nelze o nich 
uvažovat jako o architekturách fyzických. Čtyři logické struktury subsystémů 
s doprovodnými vzorci jsou znázorněny na následujících čtyřech schématech.

U základní architektury subsystému znázorněného níže se hodnoty 
pravděpodobnosti nebezpečného selhání jednoduše sčítají.

Subsystém A

Subsystém 
prvek 1 
lDe1

Subsystém 
prvek n 
lDen

Logická architektura subsystému A

λDssA = λDe1 + … + λDen
PFHDssA = λDssA

λ (lambda) slouží k určení míry selhání. Jednotkou míry selhání je počet selhání za 
hodinu. λD, lambda s indexem D je míra nebezpečného selhání. λDssA, lambda s 
indexem DssA je míra nebezpečných selhání subsystému λ. Lambda s indexem 
DssA je součet hodnot míry selhání jednotlivých prvků e1, e2, e3 až po en včetně. 
Pravděpodobnost nebezpečného selhání je vynásobena 1 hodinou, což dává 
pravděpodobnost selhání během jedné hodiny.

Další schéma znázorňuje systém s tolerancí k jedné poruše bez diagnostické 
funkce. Pokud architektura zahrnuje toleranci k jedné poruše, je nutno vzít v úvahu 
možnost selhání se společnou příčinou. Selhání se společnou příčinou je stručně 
popsáno dále v této kapitole. 
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Subsystém B

Subsystém 
prvek 1 
lDe1

Subsystém 
prvek 2 
lDe2

Selhání se 
společnou 
příčinou

Logická architektura subsystému B

DssB = (1 − β)2 × λDe1 × λDe2 × T1 + β × (λDe1 + λDe2)/2 
PFHDssB = ʎDssB

Vzorce pro tuto architekturu zohledňují paralelní uspořádání prvků subsystému 
a přidávají následující dva prvky z předchozí tabulky „Prvky potřebné ke zvážení 
kategorií SIL“.

β – tendence k selhání se společnou příčinou (beta);

T1 – interval kontrolní zkoušky (Proof Test) nebo životnost, podle toho, která 
z hodnot je nižší. Účelem kontrolní zkoušky (Proof test) je detekovat poruchy 
a pokles funkce bezpečnostního subsystému tak, aby v subsystému bylo možné 
obnovit funkční stav. Prakticky to obvykle znamená nahrazení (podobně jako 
ekvivalentní termín „doba životnosti“ v normě (EN) ISO 13849-1).

Následující schéma ukazuje funkční znázornění systému s nulovou poruchovou 
tolerancí s diagnostickou funkcí. Diagnostické pokrytí slouží ke snížení pravděpo-
dobnosti nebezpečných selhání hardwaru. Diagnostické testy probíhají automaticky. 
Definice diagnostického pokrytí je stejná jako v normě (EN) ISO 13849-1, tj. poměr 
míry detekovaných nebezpečných selhání k míře všech nebezpečných selhání.

Subsystém C

Subsystém 
prvek 1 
lDe1

Subsystém 
prvek n 
lDen

Diagnostická (diagnostické) funkce

Logická architektura subsystému C
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λDssC = λDe1 (1 − DC1)+ … + λDen (1 − DCn)
PFHDssC = λDssC

Tyto vzorce zahrnují diagnostické pokrytí DC pro každý z prvků subsystému. Míra 
selhání každého subsystému se sníží o diagnostické pokrytí každého subsystému.

Čtvrtým příkladem architektury subsystému je subsystém s tolerancí k jedné 
poruše, který obsahuje diagnostickou funkci. U systému s tolerancí k jedné poruše 
je také nutno zvážit možnost selhání se společnou příčinou.

Subsystém D

Subsystém 
prvek 1 
lDe1

Subsystém 
prvek 2 
lDe2

Selhání se 
společnou 
příčinou

Diagnostická 
(diagnostické) 

funkce

Logická architektura subsystému D

Pokud jsou prvky subsystému odlišné, použijí se následující vzorce:

ʎDssD = (1 − β)2 {[λDe1 × λDe2 × (DC1 + DC2)] × T2/2 + [λDe1 × λDe2 ×  
(2 − DC1 − DC2)] × T1/2 } + β × (λDe1 + λDe2)/2
PFHDssD = λDssD

Pokud jsou prvky subsystému stejné, použijí se následující vzorce:

λDssD = (1 − β)2 {[λDe2 × 2 × DC] × T2/2 + [λDe2 × (1 − DC)] × T1} + β × λDe
PFHDssD = λDssD

V obou vzorcích je použit jeden doplňkový parametr, diagnostický interval T2. Jde 
pouze o periodickou kontrolu funkce. Je to méně obsáhlý test než Proof Test.
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V následujícím příkladu subsystému se shodnými prvky předpokládejme tyto 
hodnoty:

β = 0,05
λDe = 1 × 10-6 selhání za hodinu
T1 = 87 600 hodin (10 let)
T2 = 2 hodiny
DC = 90 %

PFHDssD = 5,790E-8 nebezpečných selhání za hodinu. Tato hodnota by náležela do 
intervalu požadovaného pro SIL 3

Vliv intervalu kontrolní zkoušky (Proof Test)

Norma IEC/EN 62061 stanoví, že upřednostňovaným (avšak nikoli povinným) 
intervalem kontrolní zkoušky (PTI) je 20 let. Podívejme se, jaký vliv má interval 
kontrolní zkoušky na systém. Pokud znovu vypočteme vzorec s hodnotou T1 20 let, 
získáme výsledek PFHDssD = 6,58E-8. To je stále v intervalu požadovaném pro 
SIL 3. Projektant musí pamatovat na to, že k výpočtu celkové míry nebezpečných 
selhání je tento subsystém nutno zkombinovat s dalšími subsystémy.

Vliv analýzy selhání se společnou příčinou

Podívejme se nyní na to, jaký vliv mají na systém selhání se společnou příčinou. 
Předpokládejme, že jsme podnikli další opatření a hodnota β (beta) se nám zlepšila 
na 1 % (0,01), přičemž interval kontrolní zkoušky (Proof Test) zůstal na 20 letech. 
Míra nebezpečných selhání se zlepší na 2,71E-8, což znamená, že subsystém je 
nyní vhodnější pro použití v systému SIL 3.

Selhání se společnou příčinou (CCF)

K selhání se společnou příčinou dojde, když nebezpečné selhání způsobí několik 
poruch vyplývajících z jediné příčiny. Informace o CCF obvykle vyžaduje pouze 
projektant subsystému, zpravidla výrobce. Používá se ve vzorcích sloužících 
k odhadu PFHD subsystému. Na úrovni návrhu systému se tato hodnota většinou 
nevyžaduje.

Jednoduché pojetí odhadu CCF nabízí norma IEC/EN 62061 v příloze F. Souhrn 
procesu hodnocení ukazuje následující tabulka.
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Č. Opatření proti CCF Hodnocení
1 Separace/segregace 25
2 Různost 38
3 Návrh/aplikace/zkušenosti 2
4 Posouzení/analýza 18
5 Kompetence/školení 4
6 Okolní prostředí 18

Hodnocení opatření proti selhání se společnou příčinou

Specifickým opatřením proti selhání se společnou příčinou se přidělují body. Na 
základě celkového součtu bodů se pak určí faktor selhání se společnou příčinou, 
jak ukazuje následující tabulka. V modelech subsystémů se používá faktor beta 
k „úpravě“ míry selhání.

Celkové hodnocení Faktor selhání se společnou příčinou (R)
< 35 10% (0,1)

35–65 5% (0,05)
65–85 2% (0,02)

85–100 1% (0,01)

Faktor beta pro selhání se společnou příčinou

Diagnostické pokrytí (DC)

Ke snížení rizika nebezpečných selhání hardwaru slouží automatické diagnostické 
testy. Ideální by byla schopnost detekovat všechna nebezpečná selhání hardwaru, 
ale v praxi je maximální hodnota stanovena na 99 % (tuto hodnotu lze také vyjádřit 
jako 0,99)

Diagnostické pokrytí je poměr pravděpodobnosti detekovaných nebezpečných 
selhání k pravděpodobnosti všech nebezpečných selhání.

  Pravděpodobnost detekovaných nebezpečných selhání, λDD
 DC =  ---------------------------------------------------------------------------------
  Pravděpodobnost všech nebezpečných selhání, λDtotal

Hodnota diagnostického pokrytí se pohybuje mezi 0 a 99 %.



STROJNÍ VYBAVENÍ – SAFEBOOK 5

Bezpečnostní řídicí systémy pro strojní zařízení

96

Tolerance poruchy hardwaru

Poruchová tolerance hardwaru představuje počet poruch, jimž systém může odolat, 
než dojde k nebezpečnému selhání. Například poruchová tolerance hardwaru 
o hodnotě 1 znamená, že 2 poruchy mohou způsobit ztrátu zabezpečovací funkce. 
Jedna porucha ji však nezpůsobí.

Správa funkční bezpečnosti

Norma obsahuje požadavky na řízení správy a technických aktivit nezbytných 
k dosažení bezpečnosti u elektrických řídicích systémů.

Interval kontrolního testu (Proof Test)

Interval kontrolní zkoušky (Proof Test) představuje dobu, po jejímž uplynutí je 
celý subsystém nutno buď kompletně přezkoušet, nebo vyměnit, aby jeho stav 
byl „jako nový“. V oblasti strojních zařízení se toho v praxi dosahuje výměnou. 
Interval kontrolní zkoušky je tak obvykle shodný s délkou životnosti stroje. Norma 
(EN) ISO 13849-1 tuto dobu nazývá dobou používání stroje.

Kontrolní zkouška (Proof Test) je zkouška, při níž lze odhalit poruchy a znehodnoce-
ní bezpečnostního řídicího systému, který je pak možno co nejpraktičtěji opravit tak, 
aby jeho stav byl „jako nový“. Kontrolní zkouška musí odhalit 100 % všech nebez-
pečných selhání včetně diagnostické funkce (pokud je zavedena). Samostatné 
kanály je nutno testovat jednotlivě.

Na rozdíl od diagnostických testů, které probíhají automaticky, se kontrolní 
zkoušky obvykle provádějí ručně a při odpojení. A protože jsou diagnostické 
testy automatické, probíhají často ve srovnání s kontrolními zkouškami, které se 
provádějí jen zřídka. Například obvody vedoucí k ochrannému spínači na krytu 
lze pomocí diagnostických (tedy impulzních) zkoušek testovat automaticky na 
zkrat nebo rozpojení obvodu.

Interval kontrolní zkoušky musí udat výrobce. Někteří výrobci udávají rozpětí 
různých intervalů kontrolních zkoušek. Je obvyklejší subsystém pouze vyměnit 
za nový, spíše než skutečně vykonat kontrolní funkční zkoušku.

Podíl bezpečných selhání (poruch) (SFF)

Podíl bezpečných selhání se podobá diagnostickému pokrytí, avšak zohledňuje 
i jakoukoli tendenci selhat do zabezpečeného stavu. Když se například roztaví 
pojistka, jde o selhání, avšak je vysoce pravděpodobné, že následkem tohoto 
selhání bude rozpojení obvodu, což ve většině případů znamená selhání 
„bezpečné“. SFF se rovná (míra „bezpečných“ selhání plus míra detekovaných 
nebezpečných selhání) děleno (míra „bezpečných“ selhání plus míra detekovaných 
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a nedetekovaných nebezpečných selhání). Je důležité si uvědomit, že uvažujeme 
pouze ty typy selhání, které by mohly mít dopad na zabezpečovací funkci.

Hodnotu SFF obvykle uvádí výrobce, pokud je relevantní.

Podíl bezpečných selhání (SFF) lze vypočíst pomocí následující rovnice:

 SFF = (∑λS + (∑λDD)/((∑λS + (∑λD)

kde

 ∑S = množství bezpečných selhání,
 ∑λS + ∑λD = množství veškerých selhání,
 λDD = množství detekovaných nebezpečných selhání 
 λD = množství všech nebezpečných selhání.

Systematické selhání

Normy vyžadují kontrolu a vyloučení systematického selhávání. Systematická 
selhání se liší od náhodných selhání hardwaru, k nimž dochází v náhodných časech 
a která jsou zpravidla způsobena nějakou formou opotřebení hardwaru. Typickými 
příčinami možného systematického selhání jsou chyby v softwaru, závady 
v konstrukci hardwaru, chyby ve specifikacích požadavků nebo provozní postupy. 
Kroky potřebné k vyloučení systematických selhání zahrnují například:

• správný výběr, kombinaci, uspořádání, sestavení a instalaci komponent;
• použití ověřených technických postupů;
• dodržování specifikací a instalačních pokynů výrobce;
• zajištění kompatibility mezi komponentami;
• odolnost vůči okolnímu prostředí;
• použití vhodných materiálů.



STROJNÍ VYBAVENÍ – SAFEBOOK 5

Bezpečnostní řídicí systémy pro strojní zařízení

98

Kapitola 9: Bezpečnostní řídicí systémy, další aspekty k uvážení

Přehled

Tato kapitola se zabývá obecnými požadavky a zásadami, které by měly být 
zohledněny při projektování bezpečnostního řídicího systému.

Kategorie řídicích systémů

„Kategorie“ řídicích systémů mají původ v předchozí normě EN 954-1:1996 
(ISO 13849-1:1999). Dosud se však často používají pro popis struktury 
bezpečnostních řídicích systémů a zůstávají nedílnou součástí normy 
(EN) ISO 13849-1 jako stanovené architektury. Popis a požadavky kategorií byly 
probrány dříve v této publikaci v části „Přehled (EN) ISO 13849-1“. Účelem této 
části je poskytnout zjednodušený, ale praktický návod k implementaci struktury 
kategorií.

Kategorie B

Kategorie B by se měla považovat za základ, na kterém jsou vystavěny všechny 
ostatní kategorie. Neobsahuje žádná speciální ustanovení nebo strukturu 
pro zajištění bezpečnosti kromě základních bezpečnostních principů zásad 
v přílohách A a D normy (EN) ISO 13849-2. Tyto představují obecnou uznávanou 
praxi z hlediska konstrukce a výběru materiálů.

Kategorie 1 

Kategorie 1 vyžaduje použití dobře ověřených komponentů a dobře ověřených 
zásad bezpečnosti.

Zde je znázorněn typický systém navržený pro dosažení kategorie 1. Blokovací 
spínač a stykač hrají zásadní roli při odpojení energie od motoru v okamžiku, kdy je 
potřebný přístup k nebezpečné oblasti. Jazýčkový spínač krytu splňuje požadavky 
normy IEC 60947-5-1 na kontakty s funkcí přímého rozpojení, což znázorňuje 
symbol šipky v kruhu. Při použití osvědčených komponent by byla pravděpodobnost 
odpojení energie vyšší v kategorii 1 než v kategorii B. Cílem použití osvědčených 
komponent je zabránit ztrátě bezpečnostní funkce, mějte ale na vědomí, že jediná 
porucha stále může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce.



99

STROJNÍ VYBAVENÍ – SAFEBOOK 5

Bezpečnostní řídicí systémy, další aspekty k uvážení

L1 L2 L3

Jednoduchý bezpečnostní systém kategorie 1
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TS

Kategorie 1 je určena k zamezení poruše na základě využití jednoduché konstrukce 
s komponenty s vysokou spolehlivostí. Pokud samotná prevence tohoto typu 
dostatečné snížení rizika nezaručí, je nutno použít detekci poruch. Kategorie 2, 
3 a 4 jsou založeny na detekci selhání nebo poruch, přičemž se u nich postupně 
zvyšuje přísnost požadavků, aby se dosáhlo vyšší úrovně omezení rizik.

Kategorie 2

Aby mohl být bezpečnostní systém zařazen do kategorie 2, musí nejen splňovat 
požadavky kategorie B i ověřené zásady bezpečnosti, ale musí být také náležitě 
otestován. Tyto testy musejí být navrženy tak, aby při nich byly detekovány poruchy 
uvnitř bezpečnostních součástí řídicího systému. Pokud žádné poruchy odhaleny 
nejsou, je dovoleno stroj spustit. Pokud jsou jakékoli poruchy odhaleny, musí funkce 
reagující na poruchu zaručit, že stroj zůstane v bezpečném stavu.

Propojení Propojení

Funkční test

Testovací 
výstupTest

Vstup Logika Výstup

Zařízení, které test provádí, může být integrální součástí bezpečnostního systému 
i samostatným vybavením.
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Test je nutno provádět:

• při počátečním zavedení energie do stroje,
• před iniciací rizika,
• pravidelně, pokud se potřeba pravidelných testů ukáže při posouzení rizik.

Poznámka: Norma (EN) ISO 138491-1 předpokládá test při poměru vyžádání 
bezpečnostní funkce 100 : 1 nebo test při vyžádání bezpečnostní funkce se 
schopností detekovat poruchu a zastavit stroj během kratší doby, než kolik je třeba 
k faktickému zásahu do nebezpečné oblasti.

V zásadě musí být bezpečnostní systém nebo subsystém aktivován, aby se 
otestovalo, zda bezpečnostní funkce ještě stále funguje správně. To znamená, 
že tento postup může být složitý nebo nemožný u technologií s mechanickými 
charakteristikami. Přístup využívaný pro kategorii 2 je obvykle případnější pro 
elektronické technologie. Pro PLd musí být k dispozici testovací výstup schopný 
iniciovat přechod do bezpečného stavu v případě detekce poruchy.

Kategorie 3

Vedle splnění požadavků vyžadovaných v kategorii B a principu osvědčení vyžaduje 
kategorie 3 navíc úspěšné vykonání bezpečnostní funkce i za přítomnosti jediné 
poruchy. Porucha musí být odhalena při dalším požadavku na bezpečnostní funkci 
nebo ještě před ním, kdykoli je to „přiměřeně praktické“.
Některé poruchy, jako například křížové poruchy, které nezpůsobí okamžitou ztrátu 
bezpečnostní funkce, se nemusí odhalit. To znamená, že u kategorie 3 může 
nahromadění nedetekovaných poruch vést ke ztrátě bezpečnostní funkce.

Propojení Propojení

Rozumně praktická 
detekce chyb

Vstup Logika Výstup

Propojení

Propojení
Vstup Logika Výstup

Principy systému kategorie 3 jsou znázorněny v následujícím blokovém schématu. 
Vykonání bezpečnostní funkce zajišťují redundantní prvky zkombinované 
s křížovým monitorováním a monitorováním výstupů.
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L1 L2 L3

Bezpečnostní systém kategorie 3
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K2 
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Monitorovací 
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Zde uvádíme příklad systému kategorie 3. Jazýčkový ochranný spínač má 
redundantní sady kontaktů. Z interního pohledu monitorovací ochranné relé (MSR) 
obsahuje redundantní obvody, které se navzájem křížově monitorují. Redundantní 
sada stykačů přerušuje proud k motoru. Stykače jsou monitorovány pomocí relé 
MSR prostřednictvím mechanicky propojených kontaktů.

Detekci chyb je třeba uvážit pro každou část bezpečnostního systému. Jakými 
způsoby může selhat duplexní kanálový jazýčkový spínač? Jakými způsoby může 
selhat relé MSR? Jakými způsoby mohou selhat stykače K1 a K2? Jakými způsoby 
může selhat vedení?

U obvodů kategorie 3 je běžnější praxí používat jednojazýčkové ochranné spínače 
s redundantními sadami elektrických kontaktů. To znamená, že se musí vyloučit 
případ poruchy jediného komponentu v rámci celého aktivačního řetězce. Pokud 
tuto poruchu nelze vyloučit, znamená to, že jediná porucha může způsobit ztrátu 
bezpečnostní funkce. Je velmi důležité, aby bylo jakékoli vyloučení poruchy plně 
odůvodněno.

Monitorovací bezpečnostní relé (MSR) poskytuje diagnostiku chyb pro jazýčkový 
ochranný spínač a pro stykače. Relé MSR může rovněž usnadňovat další 
funkce, jako například ruční reset. Z hlediska jejich vnitřní architektury vyhovují 
bezpečnostní relé obvykle úrovním PLe nebo SIL 3.

Oba stykače by měly být vybaveny nadproudovou ochranou a ochranou proti zkratu. 
Pravděpodobnost, že stykače selžou vinou svařených kontaktů, je nízká, avšak nikoli 
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nulová. Stykač může selhat také proto, že jeho výkonové kontakty zůstanou sepnuty 
vinou zaklínění kotvy. Pokud se jeden stykač ocitne v nebezpečném stavu, druhý 
stykač zůstane nadále funkční a odpojí napájení od motoru. Relé MSR detekuje 
vadný stykač při zahájení příštího pracovního cyklu. Jsou-li dvířka zavřená a dojde ke 
stisknutí tlačítka spuštění, mechanicky propojené kontakty vadného stykače zůstanou 
rozpojené a relé MSR nebude schopno zapojit své bezpečnostní kontakty. Porucha 
tak vyjde najevo.

Nedetekované poruchy

U systémové struktury kategorie 3 může dojít k některým poruchám, které nelze 
detekovat, ale které samy o sobě nesmějí vést ke ztrátě bezpečnostní funkce. Lze-li 
poruchy detekovat, musíme vědět, zda mohou být za určitých okolností buď skryty, 
nebo neúmyslně potlačeny činností jiných zařízení ve struktuře systému.

L1 L2 L3

Sériové zapojení vstupních zařízení

Start

Stop

SCP

Stykače

Sw1

Motor 
(nebezpečí)

OP
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Zem

K1

K1

+V
K1 
Aux

Chyba zapojení 
v systému

TS

K2

K2 
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K2 TS

Monitorovací 
bezpečnostní  

relé

Ch2

Ch1

Ch1

Ch2

Sw2 Sw3

Zde vidíme hojně používaný přístup při připojování více zařízení k monitorovacímu 
ochrannému relé. Každé zařízení obsahuje dva normálně zapnuté kontakty 
s funkcí přímého rozpojení. Tento přístup šetří náklady na elektroinstalaci, neboť 
vstupní zařízení jsou zapojena v uzavřeném cyklu. Předpokládejme, že na 
jednom z kontaktů spínače Sw2 podle obrázku dojde ke zkratu. Lze tuto poruchu 
detekovat?

Je-li spínač Sw1 (nebo Sw3) rozpojený, jsou Ch1 i Ch2 rozpojené obvody a MSR 
odpojí napájení z nebezpečného místa. Pokud se spínač Sw3 rozpojí a poté znovu 
sepne, porucha na jeho kontaktech nebude detekována, protože na MSR nedojde 
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ke změně stavu: obvody Ch1 a Ch2 zůstávají rozpojené. Pokud se spínač Sw1 
(nebo Sw3) poté sepne, nebezpečí může být obnoveno stisknutím tlačítka spuštění. 
Za těchto okolností porucha nezpůsobila ztrátu bezpečnostní funkce, ale nebyla 
detekována, zůstává v systému a následná porucha (zkrat na druhém kontaktu 
spínače Sw2) by mohla vést ke ztrátě bezpečnostní funkce.

Pokud se samotný spínač Sw2 rozpojil a sepnul bez činnosti ostatních spínačů, 
obvod Ch1 se rozpojí a Ch2 zůstává sepnutý. Relé MSR odpojí napětí od místa 
nebezpečí, protože kanál Ch1 je otevřený. Jakmile se spínač Sw2 sepne, motor 
nebude možné spustit pomocí tlačítka spuštění, poněvadž kanál Ch2 se nerozpojil. 
Chyba je detekována. Pokud se však poté z jakéhokoli důvodu spínač Sw1 (nebo 
Sw3) rozpojí a sepne, obvody Ch1 a Ch2 se rozpojí a poté sepnou. Tento postup 
simuluje odstranění poruchy a bude mít za následek neúmyslný reset relé MSR.

To nastoluje otázku, jaké diagnostické krytí lze vyžadovat pro jednotlivé spínače 
v této struktuře při použití norem (EN) ISO 13849-1 nebo IEC 62061. Až do publika-
ce normy ISO TR 24119 (listopad 2015: Vyhodnocení sériového připojení s mas-
kováním chyb u blokovacích zařízení spojených s kryty s potenciálně přístupnými 
kontakty) neexistovala k tomuto tématu definitivní doporučení, ale bylo obvyklé 
předpokládat DC na úrovni 60 % za podmínky, že jsou dané spínače jednotlivě tes-
továny ve vhodných intervalech pro odhalení případných poruch. Za předpokladu, 
že by jeden nebo více spínačů nebyly nikdy individuálně testovány, by bylo možné 
říci, že jejich DC by mělo mít nulovou hodnotu. Norma ISO TR 24119 poskytuje po-
drobné pokyny k stanovení DC pro ochranná blokovací zařízení využívající sériově 
zapojené beznapěťové kontakty. Následující tabulka poskytuje základní přehled. Ne 
nezbytně nutné je prostudovat si důkladně celý dokument pro stanovení skutečné 
přípustné úrovně DC pro kteroukoli konkrétní architekturu a aplikaci.

Počet často 
používaných 
pohyblivých 
ochranných 

krytů1

Počet dalších 
pohyblivých 
ochranných 

krytů

Pravděpo-
dobnost  

maskování 
chyb

Diagnostické 
pokrytí

Maximální 
dosažitelná 

PL

0 2 až 4 nízká střední PL d
5 až 30 střední nízké PL d

> 30 vysoká žádné PL c
1 1 nízká střední PL d

2 až 4 střední nízké PL d
≥ 5 vysoká žádné PL c

> 1 -- vysoká žádné PL c

1 Spínací frekvence vyšší než jednou za hodinu
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Sériové zapojení elektromechanických kontaktů je omezeno na maximální úroveň 
vlastností PLd a v některých případech je možné zařazení snížit na maximálně PLc. 
Mějte na vědomí, že pokud lze předpokládat výskyt maskování chyb (např. více 
pohyblivých krytů se otevírá ve stejném okamžiku jako součást normálního provozu 
nebo servisního zásahu), je DC sníženo na nulu. 
Je zajímavé, že tyto charakteristiky struktury kategorie 3 bylo vždy třeba brát 
v úvahu, ale nyní se na ně soustředí více pozornosti na základě norem funkční 
bezpečnosti.

Kategorie 4

Stejně jako kategorie 3 vyžaduje i kategorie 4, aby bezpečnostní systém splňoval 
požadavky kategorie B, vycházel z ověřených zásad bezpečnosti a provedl 
bezpečnostní funkci, i pokud dojde jen k jedné poruše. Na rozdíl od kategorie 3, 
kde nahromadění poruch může vést ke ztrátě zabezpečovací funkce, vyžaduje 
kategorie 4 výkon bezpečnostní funkce i při nahromaděných poruchách. V praxi se 
tohoto obvykle dosahuje tím, že je zajištěna vysoká úroveň diagnostiky pro zaručení 
toho, že jsou detekovány všechny relevantní poruchy, než může dojít k jakékoli 
akumulaci. Co se týče teoretického nahromadění poruch, již dvě poruchy mohou 
stačit, ačkoli u některých zařízení je zapotřebí uvažovat tři poruchy.

Propojení Propojení

Povinné sledování 
pro detekci chyb

Vstup Logika Výstup

Propojení

Propojení
Vstup Logika Výstup

Zde vidíme blokové schéma kategorie 4. Zásadním požadavkem je monitorování 
obou výstupních zařízení a křížové monitorování. Kategorie 4 má vyšší 
diagnostické krytí než kategorie 3.
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Až do relativně nedávné doby se pro použití v obvodech kategorie 4 uvažovalo 
o jazýčkových spínačích aktivovaných jedním jazýčkovým kontaktem se dvěma 
elektrickými kanály. Aby bylo možné použít jednojazýčkový blokovací spínač 
v dvoukanálovém obvodu, je nezbytné vyloučit možné body selhání s jedinou 
poruchou na mechanickém ovládacím jazýčku a mechanismu spínače. Společná 
technická zpráva ISO TR 23849 však jasně uvádí, že tento typ vyloučení poruchy 
se nesmí používat v systémech úrovně PLe nebo SIL 3. Pokud konstruktér 
bezpečnostního systému upřednostňuje použití jazýčkových spínačů, mohou se 
pro splnění kategorie 4 použít dva samostatné spínače.
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Současná technologie má jiný přístup k dosažení architektury kategorie 4 (a PLe/
SIL 3). Použití komplexní elektroniky umožňuje nyní cenově výhodnou integraci 
tolerance chyb a vysoké úrovně diagnostického pokrytí v jediném zařízení. 
Zobrazené blokovací zařízení nejenže dosahuje kategorie 4, ale vykazuje rovněž 
extrémně vysokou úroveň odolnosti vůči nežádoucí manipulaci (obcházení) 
díky využití kódování radiofrekvenční identifikací. Může být rovněž zapojeno do 
série s dalšími podobnými zařízeními, aniž by tím došlo k snížení kategorie nebo 
diagnostického krytí.

Hodnocení PL (úroveň vlastností) pro komponenty a systémy

Stanovené architektury (kategorie) v normě (EN) ISO 13849 lze využívat jako 
součást hodnocení úrovně vlastností u bezpečnostních komponentů (zařízení) 
a úrovně vlastností systémů. To vede k určitému zmatku, který se vyjasní, když 
porozumíme komponentám a jejich možnostem. Pokud si prostudujeme předchozí 
příklady, zjistíme, že komponent, jako například blokovací spínač zařazený do 
kategorie 1, lze samostatně používat v systému kategorie 1.
Může být i součástí systému kategorie 3 nebo 4, jsou-li dvě z komponent použitý 
společně s diagnostickou funkcí, kterou zajišťuje monitorovací bezpečnostní relé.

Některé komponenty, jako např. monitorovací ochranná relé a programovatelné 
bezpečnostní řídicí systémy, mají vlastní vnitřní diagnostiku a kontrolují samy sebe, 
čímž zajišťují řádné fungování. Lze je tedy hodnotit jako bezpečnostní komponenty, 
které odpovídají kategoriím 2, 3 nebo 4 bez dalších opatření.

K1

K2
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Uvážení a vyloučení poruch

Analýza bezpečnosti vyžaduje rozsáhlou analýzu poruch a důkladné porozumění 
způsobu fungování bezpečnostního systému při jejich výskytu. Podrobné informace 
o zvážení a vyloučení poruch poskytují normy ISO 13849-1 a ISO 13849-2.

Pokud nějaká porucha způsobí selhání následující komponenty, musí být první 
porucha i všechny následující poruchy pokládány za poruchu jedinou.

Pokud se jako následek jediné poruchy vyskytnou dvě nebo více poruch, budou tyto 
poruchy považovány za poruchu jedinou. Takové poruše se pak říká porucha se 
společnou příčinou (CCF).

Výskyt dvou nebo více nezávislých poruch v tentýž okamžik je vysoce nepravděpo-
dobný a v této analýze o něm neuvažujeme. 

Vyloučení poruch

Normy (EN) ISO 13849-1 a IEC 62061 povolují využívat vyloučení poruch při 
určování klasifikace bezpečnostního systému, jestliže lze prokázat, že výskyt 
dané poruchy je extrémně nepravděpodobný. Je důležité, aby bylo vyloučení 
poruch v případě použití řádně odůvodněno a bylo platné pro předpokládanou 
životnost bezpečnostního systému. Čím vyšší je úroveň rizika, kterému má zabránit 
bezpečnostní systém, tím přísnější je odůvodnění požadované pro vyloučení 
poruch. V této souvislosti bylo vždy poněkud nejasné, kdy mohou či nemohou být 
použity určité typy vyloučení poruch. Jak jsme již v této kapitole viděli, poslední 
normy a dokumenty směrnic některé aspekty této otázky vyjasnily.

Má-li být bezpečnostní funkce v bezpečnostním řídicím systému obecně 
realizována na úrovni vlastností PLe nebo SIL 3, norma ISO TR 23849 vysvětluje, 
že není pro dosažení této úrovně vlastností normální spoléhat se pouze na 
vyloučení poruchy. Závisí to na použité technologii a požadovaném provozním 
prostředí. Proto je důležité, aby projektant s rostoucími požadavky na PL nebo 
SIL navíc zohlednil použití vyloučení poruch. Například vyloučení poruch nelze 
použít pro mechanické aspekty elektromechanických polohových spínačů a ručně 
ovládaných spínačů (např. zařízení pro nouzové zastavení) pro dosažení systému 
PLe nebo SIL 3. Vyloučení poruch, která lze použít pro zvláštní mechanické 
poruchy (např. opotřebování/koroze, porušení), jsou popsána v tabulce A.4 normy 
ISO 13849-2. Proto systém propojení krytů, který má dosahovat úrovně vlastností 
PLe nebo SIL 3, bude muset obsahovat minimální toleranci chyby 1 (např. dva 
konvenční mechanické polohové spínače), aby dosahoval této úrovně vlastností, 
protože normálně nelze zdůvodnit vyloučení poruch, jako např. přerušených 
spínačů. Lze však přijmout vyloučení poruch, jako např. zkratů v zapojení řídicího 
panelu podle příslušných norem.
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Kategorie zastavení podle normy IEC/EN 60204-1 a NFPA 79

Je nešťastné a matoucí, že termín „kategorie“ má ve vztahu k bezpečnostním 
řídicím systémům různé významy. Dosud jsme hovořili o kategoriích, které 
vycházejí z normy EN 954-1. Představují klasifikaci výkonnosti bezpečnostního 
systému za podmínek selhání. Existuje však i klasifikace, která se nazývá 
„kategorie zastavení“ a která vychází z norem IEC/EN 60204-1 a NFPA 79. Jsou tři 
kategorie zastavení.

Kategorie zastavení 0 vyžaduje okamžité odpojení napětí od akčních členů. 
Někdy se považuje za nekontrolované zastavení, protože za určitých podmínek 
může jistou dobu trvat, než se pohyb zastaví, protože motor může volně dobíhat 
k zastavení.

Kategorie zastavení 1 vyžaduje zachování napětí pro brzdění do doby, než 
je dosaženo zastavení, a poté odpojení napětí od akčního členu. Poznámka: 
Viz IEC 60204-1 ohledně informací o kategoriích zastavení 1a a 1b.

Kategorie zastavení 2 představuje řízené zastavení, při němž zůstává zachován 
přívod napětí k akčním členům. Za zastavení kategorie 2 se pokládá běžné 
zastavení výroby.

Všimněte si, že pouze kategorie zastavení 0 nebo 1 lze použít jako nouzové 
zastavení. Volba jedné z těchto dvou kategorií by měla být dána posouzením rizik.

Všechny příklady obvodů, které byly dosud v této kapitole uvedeny, používaly 
kategorii zastavení 0. Kategorie zastavení 1 se dosahuje pomocí výstupu s časo-
vým zpožděním pro konečné odpojení napětí. Systémy se zastavením kategorie 1 
často mají blokované kryty s uzamknutím. Kryt tak zůstává zablokován v uzavřené 
poloze, dokud se stroj neocitne v bezpečném stavu (tedy dokud se nezastaví).

Zastavit stroj, aniž bychom brali ohled na programovatelný řídicí systém, může 
způsobit opětovné spuštění stroje a vést k poškození nástrojů i samotného stroje. 
Standardní (tedy nikoli bezpečnostní) systém PLC sám o sobě nemůže zajistit 
zastavení potřebné z bezpečnostních důvodů, a proto je nutné zvážit další přístupy. 
Níže uvádíme dvě možná řešení pro zastavení kategorie 1:

1. Bezpečnostní relé s časově zpožděným příkazem k vyvolání

Používá se ochranné relé jak s okamžitými, tak se zpožděnými výstupy. Okamžitě 
reagující výstupy jsou připojeny ke vstupům na programovatelném zařízení 
(například PLC nebo „povolovací prvek“ měniče) a opožděně reagující výstupy jsou 
připojeny k hlavnímu stykači. Jakmile je otevřen blokovací spínač krytu, vypnou se i 
okamžitě reagující výstupy na ochranném relé. To dá programovatelnému systému 
signál, aby provedl zastavení s náležitou posloupností kroků. Po uplynutí krátké, 
ale dostatečné doby, během níž může tento proces proběhnout, zpožděný výstup 
na ochranném relé vypne a izoluje hlavní stykač.
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Poznámka: Při jakýchkoli výpočtech celkového času zastavení je nutno vzít v úvahu 
dobu zpoždění výstupu bezpečnostního relé. To je zvláště důležité při použití tohoto 
faktoru k určení polohy zařízení v souladu s výpočtem bezpečné vzdálenosti.

2. Bezpečnostní PLC

Požadované logické a časovací funkce lze pohodlně realizovat použitím bezpeč-
nostního systému PLC, jako například GuardLogix.

Požadavky na bezpečnostní řídicí systémy v USA

Control Reliable (Spolehlivé řízení)

Nejvyšší úrovně omezení rizika se podle amerických a kanadských norem pro 
roboty dosáhne při použití bezpečnostních řídicích systémů splňujících požadavky 
spolehlivého řízení Control Reliable. Bezpečnostní řídicí systémy se spolehlivým 
řízením jsou struktury s duplexními kanály a funkcemi monitorování. Zastavení 
robota nesmí zabránit selhání jediné komponenty, a to ani komponenty s monitoro-
vací funkcí.

Monitorování odešle při detekci poruchy příkaz k zastavení. Pokud po zastavení 
pohybu přetrvává nebezpečí, musí systém vydat výstražný signál. Robot musí 
zůstat v zabezpečeném stavu, dokud není porucha odstraněna. Pokud je to 
možné, měla by porucha být detekována v okamžiku selhání. Jestliže toho není 
možné dosáhnout, musí být selhání detekováno při příštím vyžádání zabezpečovací 
funkce. Pokud existuje významná pravděpodobnost selhání způsobených 
společnou příčinou, je nutno vzít v úvahu i je.

Kanadské normy obsahují v porovnání s americkými ještě dva další požadavky. 
Za prvé musejí být bezpečnostní řídicí systémy nezávislé na řídicích systémech 
s normálními programy. A za druhé nesmí být možné snadno potlačit nebo obejít 
funkci bezpečnostního systému, aniž by došlo k detekci takového pokusu.

Poznámky ke spolehlivému řízení

Nejzásadnějším aspektem spolehlivého řízení je tolerance k jediné poruše 
a monitorování (detekce poruch). Požadavky stanoví, jak musí bezpečnostní 
systém reagovat v přítomnosti „jediné poruchy“, „jakékoli jediné poruchy“ 
a „selhání jakékoli jediné komponenty“.

Při uvažování o poruchách je nutno pamatovat na tři velmi důležité principy: 
(1) ne všechny poruchy jsou detekovány, (2) přidání slova „komponent“ nastoluje
otázky týkající se zapojení a (3) zapojení je nedílnou součástí bezpečnostního
systému. Poruchy v zapojení mají za následek ztrátu bezpečnostní funkce.
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Cílem spolehlivého řízení je nepochybně provedení zabezpečovací funkce 
v přítomnosti poruchy. Pokud je detekována porucha, musí bezpečnostní systém 
provést bezpečnou akci, oznámit poruchu uživateli a zabránit dalšímu provozu 
stroje, dokud porucha nebude napravena. Ale i když porucha detekována není, 
musí být vždy možné provést zabezpečovací funkci na vyžádání.

Kapitola 10: Příklady aplikací

Přehled – Přednastavené bezpečnostní funkce pro stroje

Bezpečnostní funkce strojních zařízení – ať se jedná o nouzové zastavení, ochranu 
pomocí krytů, nebo funkci snímání přítomnosti – vyžadují několik různých prvků, 
mezi něž patří senzor nebo vstupní zařízení, logické zařízení a výstupní zařízení. 
Společně tyto prvky zajišťují úroveň ochrany vypočítanou v podobě úrovně 
vlastností, jak je popsáno v (EN) ISO 13849-1.

V této kapitole jsme vybrali jednu z mnoha přednastavených bezpečnostních 
funkcí pro stroje, které vyvinula společnost Rockwell Automation. Tyto dokumenty 
k bezpečnostním funkcím poskytují vždy doporučení k specifické bezpečnostní 
funkci na základě funkčního požadavku, výběru zařízení a požadované úrovně 
vlastností včetně nastavení a zapojení, konfigurace, plánu ověření a validace 
a výpočtu úrovně vlastností.

Přednastavené bezpečnostní funkce jsou k dispozici ke stažení zdarma na 
webových stránkách společnosti Rockwell Automation:

www.rockwellautomation.com, pod nabídkou Řešení a služby > Bezpečnostní 
řešení.

Následující přednastavená bezpečnostní funkce je založena na spínači s protikusem 
monitorujícím dveře s konfigurovatelným bezpečnostním relé. Těmito produkty jsou: 
SensaGuard s kódováním RFID, bezkontaktní bezpečnostní spínač s protikusem, 
který je připojen ke konfigurovatelnému bezpečnostnímu relé Guardmaster 
440C-CR30. Použitá výstupní zařízení jsou bezpečnostní stykače 100S-C.
Bezpečnostní charakteristika dosažená touto přednastavenou bezpečnostní funkcí 
je: Kat. 4, PLe podle (EN) ISO 13849-1.

Číslo publikace původního dokumentu je: SAFETY-AT133C-EN-P

Popis funkční bezpečnosti

Personál je chráněn před nebezpečným pohybem pevnou zábranou. Přístup do 
nebezpečné oblasti, kde je zapotřebí, je zajištěn prostřednictvím otevíratelných 
dveří. Tyto dveře jsou monitorovány bezkontaktním blokovacím spínačem 
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SensaGuard, jenž je připojen ke vstupům konfigurovatelného bezpečnostního 
relé 440C-CR30. Relé 440C-CR30 řídí dva 100S-C bezpečnostní stykače, které 
v zapojení do série řídí napájení motoru pohánějícího nebezpečný pohyb. Kdykoli se 
tyto monitorované dveře otevřou, bezpečnostní systém odpojí napájení od motoru. 
Motor a nebezpečný pohyb, který tento motor pohání, se zastaví volným doběhem 
(kategorie zastavení 0). Motor nemůže být restartován, dokud jsou monitorované 
dveře otevřené. Jakmile se dveře uzavřou, motor lze opět spustit stisknutím 
a uvolněním tlačítka Reset k resetování relé 440C-CR30 a poté iniciováním 
externího spuštění pro obnovení napájení motoru, který je řízen stykači 100S-C.

Spínač SensaGuard monitoruje stav dveří (otevřené nebo zavřené). Spínač 
 SensaGuard rovněž monitoruje své dva výstupy OSSD z hlediska poruch. Relé 
440C-CR30 monitoruje vstupy od spínače SensaGuard z hlediska poruch a součas-
ně monitoruje stav signálu Reset a signálů zpětné vazby od stykačů 100S-C. Toto 
relé rovněž monitoruje své vlastní výstupy z hlediska poruch. Tyto výstupy řídí styka-
če 100S-C. Relé 440C-CR30 vypne své výstupy a odpojí napájení motoru v případě 
pozitivní detekce poruchy. Neresetuje se, dokud daná porucha není opravena.

Seznam materiálu

Tato aplikace používá tyto produkty.

Katalogové číslo Popis Množství
440N-Z21S16B Spínač SensaGuard, 18 mm plastový, 2 × PNP, 

0,2 A max., bezpečnostní výstup, kabel 10 m
1

800FP-R611 Reset 800F, kruhový plastový (typ 4/4X/13, 
IP 66), modrý, R, standardní provedení

1

2080-IQ4OB4 4kanálový digitální kombinovaný modul vstupů 
a výstupů

1

1761-CBL-PM02 Kabel; od konfigurovatelného bezpečnostního 
relé 440C-CR30 k počítači, kabel k tiskárně

1

440C-CR30-
22BBB

Softwarově konfigurované bezpečnostní relé 
 Guardmaster 440C-CR30, PLe SIL 3, 22 bezpeč-
nostních V/V, integrovaný sériový port, progra-
movací port USB, 2 zásuvná místa, 24,0 V DC

1

100S-C23EJ23BC Bezpečnostní stykač MCS 100S-C, 23 A, 
24 V DC (s elektrickou cívkou), dvojitý kontakt

2

Přehled systému

Blokovací spínač SensaGuard se používá k potvrzení, že jsou ochranné dveře 
v bezpečném, uzavřeném stavu. Nebezpečný pohyb je zastaven nebo je mu zame-
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zeno, kdykoli nejsou tyto dveře uzavřené. Vedle monitorování stavu ochranných 
dveří monitoruje spínač SensaGuard své výstupy z hlediska jakýchkoli chybových 
stavů. Konfigurovatelné bezpečnostní relé 440C-CR30 rovněž detekuje poruchu 
v podobě přerušení vodiče, chybu v jednom kanálu nebo zkrat proti 0 V na svých 
vstupech od spínače SensaGuard.

Konfigurovatelné bezpečnostní relé 440C-CR30 monitoruje impulzy testované 
výstupy, které ovládají cívky bezpečnostních stykačů, z hlediska jakýchkoli 
chybových stavů. Správný, bezpečný stav bezpečnostních stykačů K1 a K2 je 
potvrzován konfigurovatelným bezpečnostním relé 440C-CR30, které monitoruje 
zpětnovazební signály na SMF2 při uvedení do provozu.

440C-CR30

A1 A2

P1_00

P1_01

2080-IQ4OB4

440C-CR30-22BBB

A3

B3B4

L1L2L3

M
P1_02

100S-C23EJ23BC*

100S-C23EJ23BC*

EI_00

EI_01440N-Z21U16A

800FP-R611PQ10V

EO_18

EO_19

* ISO 13849-2 požaduje potlačení přechodových jevů v zátěži jako základní bezpečnostní  
zásadu. Elektronická cívka ‚EJ‘ poskytuje vhodnou metodu potlačení.

K1

24 V DC – třída 2

K2

Zpětná vazba

Přístup.  
dveře

Hnědá

Externí 
spuštění  
zasta-
vení

K1

K2

K1

K2

Nulování Zásuvné V/V

DC COM

Čer-
vená

Žlutá

Šedá

Růžová

Modrá
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Konfigurace

Relé 440C-CR30 se konfiguruje pomocí softwaru Connected Components 
Workbench™, verze 6.01 nebo novější. Podrobný popis každého kroku spadá 
mimo rozsah tohoto dokumentu. Předpokládá se znalost softwaru Connected 
Components Workbench.

Konfigurace relé 440C-CR30

Podle těchto kroků nakonfigurujte relé Guardmaster 440C-CR30 v softwaru 
Connected Components Workbench.

1. V softwaru Connected Components Workbench, zvolte View a poté Device 
Toolbox. V rámci Device Toolbox zvolte 440C-CR30-22BBB.

   

2. V části Project Organizer poklepejte na položku Guardmaster_400C_CR30 *.
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3. Pro přidání Plug-in modulu I/O, který je v tomto obvodu požadován, klepněte 
pravým tlačítkem myši na prostor levého zásuvného modulu a zvolte modul 
2080-IQ4OB4.

   

TIP: Modul I/O je zobrazen standardní šedou barvou, protože se nejedná 
o bezpečnostní modul I/O. To je v této aplikaci přípustné, protože se nepoužívá 
k připojení bezpečnostních signálů. Vstupy, jako například zpětná vazba a tlačítko 
Reset, nejsou považovány za striktně bezpečnostní signály. Použitím standardních 
I/O pro tyto nikoli bezpečnostní signály lze vyhradit omezené množství dostupných 
bezpečnostních vstupů a výstupů pro skutečné bezpečnostní signály.

4. Klepněte na tlačítko Edit Logic pro otevření pracovní plochy softwaru Connected 
Components Workbench. Zobrazí se prázdná pracovní plocha.
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5. V rozbalovacím menu View zvolte položku Toolbox. Zobrazí se sada nástrojů 
Toolbox.

   

Konfigurace vstupů

Seznam v sadě nástrojů Toolbox neuvádí bezpečnostní monitorovací funkci spínače 
SensaGuard u verzí nižších než 9. Pro účely její konfigurace postupujte podle 
těchto kroků.

1. Vyberte Alternative Device. Přetáhněte je myší do zeleného bloku v sloupci 
Safety Monitoring a tam tlačítko myši uvolněte.
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Software Connected Components Workbench tomuto zařízení automaticky přidělí 
první dva dostupné vstupy, EI_00 a EI_01. Ponechte je takto přiřazené. Software 
Connected Components Workbench přiřadí tomuto bloku automaticky název funkce 
SMF 1. Ve výchozím nastavení software předpokládá elektromechanické zařízení 
a přiřadí testovací zdroje. Spínač SensaGuard má dva výstupy OSSD a testovací 
signály nevyžaduje.

2. Pro správnou konfiguraci bloku otevřete Advanced Settings a zvolte 2 OSSD 
z rozbalovacího menu Inputs. Výsledný blok se zobrazí následovně.

   

3. Myší klepněte a přetáhněte bezpečnostní monitorovací funkci monitorování zpět-
né vazby do bloku Safety Monitoring pod blokem SensaGuard na pracovní ploše.
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Všimněte si, že software Connected Components Workbench ji přiřadí k vstupní 
svorce EI_02, tj. první další dostupné svorce bezpečnostního vstupu. Software 
předpokládá, že se jedná o samostatný vstup, a automaticky tomuto bloku přiřadí 
název funkce SMF 2.

4. Protože tento obvod vyžaduje dva vstupy, jeden od každého stykače, změňte 
počet vstupů na 2, vždy jeden pro rozpínací kontakt od každého stykače 100S.

5. Přiřaďte tyto vstupy k zásuvným svorkám PI_00 a PI_01. Tím se zamezí 
zbytečnému používání bezpečnostních vstupů pro zpětnovazební signály.
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6. Myší klepněte a přetáhněte bezpečnostní monitorovací funkci monitorování 
resetu do bloku Safety Monitoring pod blokem Feedback Monitoring na pracovní 
ploše.

   

Software Connected Components Workbench přiřadí tomuto bloku automaticky 
název funkce SMF 3. Změňte přiřazení vstupu Reset na zásuvnou svorku PI_02.

Konfigurace výstupů

Pro účely konfigurace výstupů postupujte podle těchto kroků.

1. Myší klepněte a přetáhněte Immediate OFF z části Safety Output Function 
Blocks v sadě nástrojů Toolbox.
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2. Tlačítko myši uvolněte s kurzorem na horním bloku sloupce Safety Output na 
pracovní ploše.

Software Connected Components Workbench automaticky přiřadí výstupní svorky 
EO_18 a EO_19. Pro tyto svorky je výchozím nastavením pulzní testování (Pulse 
Testing). Výchozí typ resetování (Reset Type) je ruční (Manual). Ponechte tato 
nastavení na výchozích hodnotách.

3. V rozbalovacím menu Feedback zvolte položku SMF 2.

4. V rozbalovacím menu Reset Input zvolte položku SMF 3.
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Konfigurace bezpečnostních výstupů je tímto dokončena.

Konfigurace logiky

Část Logic určuje, jak bezpečnostní výstupy reagují na bezpečnostní monitorovací 
vstupy. V tomto případě bezpečnostní výstup sleduje bezpečnostní monitorovací 
vstup přímo.

1. Klepněte na modrou tečku na pravé straně bloku bezpečnostního 
monitorovacího vstupu SensaGuard. Změní svou barvu na šedou.

2. Klepněte na modrou tečku na levé straně bloku bezpečnostního výstupu 
k připojení logiky.
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Dokončená konfigurace logiky vypadá následovně.

Konfigurace stavových kontrolek

Konfigurovatelné bezpečnostní relé 440C-CR30 poskytuje deset uživatelsky 
konfigurovatelných LED stavových kontrolek vstupů a šest uživatelsky konfiguro-
vatelných LED stavových kontrolek výstupů. V mnoha případech mohou být velmi 
nápomocné při instalaci, uvádění do provozu, monitorování a odstraňování potíží 
u systému konfigurovatelného bezpečnostního relé 440C-CR30. Žádným způso-
bem neovlivňují provoz systému a není nutné je konfigurovat, ale jejich konfigurace 
je snadná a jejich využívání je doporučenou praxí.
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1. Klepněte na Guardmaster_440C_CR30*.

2. Vyberte položku LED Configuration.

3. U položky Type Filter zvolte Terminal Status pro LED 0.
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4. Pro LED 0 zvolte v rozbalovacím menu Value položku Terminal 00. Stavová 
kontrolka LED 0 je nyní nakonfigurovaná tak, aby znázorňovala stav svorky 00.

5. Přiřaďte následující čtyři LED kontrolky vstupů (1 až 4) stejným způsobem. 
LED stavové kontrolky vstupů jsou nyní nakonfigurovány.

6. Přiřaďte tři LED kontrolky výstupů následovně.

Potvrďte platnost sestavení logiky

Podle následující kroků potvrďte platnost logiky s využitím funkce Build softwaru 
Connected Components Workbench.

1. Klepněte na Guardmaster_440C_CR30 v liště nad pracovní plochou.
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2. Klepněte na položku Build.

Zpráva Build Succeeded potvrdí, že konfigurace je platná.

Pokud se během sestavování logiky odhalí chyba nebo opomenutí, zobrazí se 
zpráva s podrobnostmi o chybě, aby ji bylo možné opravit. Po opravě chyby musíte 
znovu provést sestavení logiky.

Uložení a stažení projektu

Pro účely uložení a stažení projektu postupujte následovně.

1. V menu File zvolte položku Save pro uložení projektu.

2. V okně Project Organizer poklepejte na položku Guardmaster_440C_CR30 pro 
zobrazení pracovní plochy.

3. Zapněte bezpečnostní relé 440C-CR30.

4. Připojte kabel USB k relé 440C-CR30.
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5. Klepněte na Download.

6. V prohlížeči Connection Browser rozbalte položku AB_VBP-1 Virtual Chassis 
a zvolte Guardmaster 440C-CR30-22BBB. Klepněte na OK.
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7. Klepnutím na Yes změňte režim z režimu chodu na programovací režim.

8. Když je stahování dokončeno, změňte klepnutím na Yes režim z programovacího 
režimu na režim chodu.
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9. Klepnutím na položku Edit Logic zobrazíte on-line diagnostiku.

Zelená označuje, že má blok hodnotu True nebo že je daná vstupní či výstupní 
svorka zapnutá. Blikání zelenou barvou označuje, že je bezpečnostní výstupní 
funkce připravena k resetování.
Režim on-line diagnostiky u relé 440C-CR30 může být velmi nápomocný během 
procesu ověřování konfigurace.

10. Než přikročíte k ověřování konfigurace, projděte si informace v rámci výpočtu 
úrovně vlastností a plán ověřování a validace

Výpočet úrovně vlastností

Pokud je řádně implementována, může tato funkce bezpečnostního zastavení 
dosáhnout bezpečnostní charakteristiky kategorie 4, úroveň vlastností e (CAT. 4, 
PLe), podle ISO 13849-1: 2008, při výpočtu pomocí nástroje na výpočet PL v rámci 
softwaru SISTEMA. 
Minimální úroveň vlastností vyžadovaná (PLr) podle vyhodnocení rizik pro tuto 
bezpečnostní funkci je PLd.
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Bezpečnostní zastavení vyvolané ochrannou bezpečnostní funkcí lze modelovat 
následovně:

VSTUP LOGIKA VÝSTUP

Subsystém 1 Subsystém 2 Subsystém 3

SensaGuard CR 30

100S
K1

100S
K2

Protože se jedná o elektromechanická zařízení, obsahují údaje bezpečnostních 
stykačů následující položky:
• střední doba do výskytu nebezpečné poruchy (MTTFD)
• diagnostické pokrytí (DCavg)
• selhání se společnou příčinou (CCF)

Vyhodnocení funkční bezpečnosti elektromechanických zařízení zahrnují 
následující:
• Jak často jsou uváděna do chodu
• Zda jsou efektivně monitorována z hlediska chybových stavů
• Zda jsou řádně specifikována a instalována
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Nástroj SISTEMA vypočítá MTTFd s využitím údajů B10d poskytnutých pro stykače 
společně s odhadovanou četností použití zadaných během vytváření projektu 
SISTEMA.

Hodnota DCavg (99 %) pro stykače je zvolena z tabulky Výstupní zařízení v normě 
ISO 13849-1, příloha E, přímé monitorování.

Hodnota CCF je generována s využitím procesu hodnocení popsaného v příloze F 
normy ISO 13849-1. Kompletní proces hodnocení CCF se musí vykonat při faktické 
implementaci aplikace. Musí se dosáhnout výsledku hodnocení minimálně 65.

Plán ověřování a validace

Ověřování a validace hrají důležitou úlohu při zamezování chybám v průběhu 
navrhování bezpečnostního systému a procesu jeho vývoje. Norma ISO 13849-2 
stanoví požadavky pro ověřování a validaci. Tato norma požaduje dokumentovaný 
plán k potvrzení skutečnosti, že byly splněny všechny požadavky na bezpečnostní 
funkci.

Ověřování představuje analýzu výsledného bezpečnostního řídicího systému. 
Úroveň vlastnosti (PL) bezpečnostního řídicího systému se počítá pro ověření toho, 
že systém plní specifikovanou požadovanou úroveň vlastností (PLr). K provedení 
výpočtů se obvykle používá software SISTEMA, který rovněž pomáhá k splnění 
požadavků normy ISO 13849-1.

Validace představuje funkční zkoušku bezpečnostního řídicího systému k demon-
straci skutečnosti, že daný systém plní specifikované požadavky na bezpečnostní 
funkci. Bezpečnostní řídicí systém se testuje za účelem potvrzení toho, že všechny 
bezpečnostní výstupy reagují vhodným způsobem na jim odpovídající bezpečnostní 
vstupy. Funkční zkouška zahrnuje normální provozní podmínky a doplňkově rovněž 
potenciální vnášení chyb v rámci chybových režimů. Pro účely zdokumentování 
validace bezpečnostního řídicího systému a obvykle používá kontrolní seznam.

Před zahájením validace systému ověřte, zda bylo konfigurovatelné bezpečnostní 
relé Guardmaster 440C-CR30 zapojeno a nakonfigurováno v souladu s návodem 
k instalaci.
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Kontrolní seznam ověřování a validace

Všeobecné informace o strojním zařízení
Popis
Název stroje/číslo modelu

Sériové číslo stroje

Jméno zákazníka

Datum zkoušky

Jména zkušebních komisařů

Číslo schématického výkresu

Vstupní zařízení 440N-Z21S16B

Konfigurovatelné bezpečnostní relé 440C-CR30-22BBB

Frekvenční měnič

Bezpečnostní stykač 100S-C23EJ23BC

Konfigurace bezpečnostního zapojení a relé
Zkušební 
krok

Ověřování Vyhovělo/
nevyho-
vělo

Změny/
modifikace

1 Ověřte, zda jsou specifikace všech komponentů vhodné pro danou 
aplikaci. Viz základní bezpečnostní zásady a dobře ověřené 
bezpečnostní zásady v normě ISO 13849-2.

2 Vizuálně zkontrolujte obvod bezpečnostního relé pro potvrzení 
skutečnosti, že je zapojeno a zdokumentováno v schematických 
výkresech.

3 Ověřte, zda konfigurace konfigurovatelného bezpečnostního relé 
440C-CR30 odpovídá správné, zamýšlené konfiguraci.

Ověření normálního provozu – Bezpečnostní systém správně reaguje na všechny normální vstupy 
pro spuštění, zastavení, reset, nouzové zastavení a vstupy spínače SensaGuard.
Zkušební 
krok

Ověřování Vyhovělo/
nevyho-
vělo

Změny/
modifikace

1 Ověřte, že se nikdo nenachází v chráněném prostoru.

2 Ověřte, že je nebezpečný pohyb zastavený.

3 Ověřte, že jsou dveře uzavřené.

4 Přiveďte napájení do bezpečnostního systému.

5 Ověřte, že LED stavové kontrolky vstupů pro svorku 00, svorku 01 
a SMF1 relé 440C-CR30 svítí zeleně. Ověřte, že jsou všechny stavové 
kontrolky výstupů zhasnuté. Ověřte, že LED stavové kontrolky Power 
(napájení) a Run (chod) svítí zeleně. Sledujte bezpečnostní relé 
440C-CR30 z hlediska správného stavu pomocí softwaru Connected 
Components Workbench.

6 Stiskněte a uvolněte tlačítko Reset na bezpečnostním relé 
440C-CR30. Ověřte, že LED stavové kontrolky výstupů pro svorku 18, 
svorku 19 a SOF1 svítí zeleně. Sledujte LED stavové kontrolky 
z hlediska správné funkce a sledujte bezpečnostní relé 440C-CR30 
z hlediska správných stavů pomocí softwaru Connected Components 
Workbench.

7 Ověřte, že se nebezpečný pohyb nezahájí při zapnutí napájení.

8 Stiskněte a uvolněte tlačítko Start na měniči. Ověřte, že započne 
nebezpečný pohyb a že stroj zahájí provoz.
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9 Stiskněte externí tlačítko Stop. Stroj se musí zastavit svým normálním, 
nakonfigurovaným způsobem. Bezpečnostní systém nesmí reagovat.

10 Stiskněte a uvolněte externí tlačítko Start. Ověřte, že započne 
nebezpečný pohyb a že stroj zahájí provoz.

11 Otevřete ochranné dveře. Bezpečnostní systém se musí aktivovat. 
Nebezpečný pohyb se musí zastavit během kratší doby než 
0,7 sekundy. Sledujte LED stavové kontrolky z hlediska správné 
funkce a sledujte bezpečnostní relé 440C-CR30 z hlediska správných 
stavů pomocí softwaru Connected Components Workbench.

12 Stiskněte a uvolněte tlačítko Reset na bezpečnostním 
relé 440C-CR30. Konfigurovatelné bezpečnostní relé 440C-CR30 
nesmí reagovat. Sledujte LED stavové kontrolky z hlediska správné 
funkce a sledujte bezpečnostní relé 440C-CR30 z hlediska správných 
stavů pomocí softwaru Connected Components Workbench.

13 Zavřete ochranné dveře. Stroj se nesmí spustit. Bezpečnostní 
relé 440C-CR30 nesmí reagovat. Sledujte LED stavové kontrolky 
z hlediska správné funkce a sledujte bezpečnostní relé 440C-CR30 
z hlediska správných stavů pomocí softwaru Connected Components 
Workbench.

14 Stiskněte a uvolněte tlačítko Reset na bezpečnostním 
relé 440C-CR30. Musí se zapnout SOF1 na bezpečnostním relé 
440C-CR30. Nebezpečný pohyb se nesmí spustit. Sledujte LED 
stavové kontrolky z hlediska správné funkce a sledujte bezpečnostní 
relé 440C-CR30 z hlediska správných stavů pomocí softwaru 
Connected Components Workbench.

15 Stiskněte a uvolněte externí tlačítko Start. Ověřte, že se rozběhne 
motor a že stroj zahájí provoz.

Validace bezpečné odezvy na abnormální průběh provozu – Bezpečnostní systém reaguje řádně 
na veškeré předvídatelné chyby s odpovídající diagnostikou.
Zkoušky spínače SensaGuard a konfigurovatelného bezpečnostního relé 440C-CR30
Zkušební 
krok

Ověřování Vyhovělo/
nevyho-
vělo

Změny/
modifikace

1 Ponechte ochranné dveře uzavřené. V průběhu nebezpečného 
pohybu odpojte vodič OSSD1 spínače SensaGuard k svorce EI_00 
bezpečnostního relé 440C-CR30. Bezpečnostní relé 440C-CR30 
musí okamžitě zareagovat. Na relé musí blikat červená LED 
indikující chybový stav. Sledujte všechny LED stavové kontrolky 
z hlediska správné funkce a sledujte bezpečnostní relé 440C-CR30 
z hlediska správných stavů pomocí softwaru Connected Components 
Workbench.

2 Znovu připojte vodič k svorce E1_00. Bezpečnostní relé 440C-CR30 
nesmí reagovat. Stiskněte a uvolněte tlačítko Reset na bezpečnostním 
relé 440C-CR30. Bezpečnostní relé 440C-CR30 nesmí reagovat. 
Sledujte všechny LED stavové kontrolky z hlediska správné funkce 
a sledujte bezpečnostní relé 440C-CR30 z hlediska správných stavů 
pomocí softwaru Connected Components Workbench.

3 Otevřete a zavřete ochranné dveře. Červená LED kontrolka 
chybového stavu musí být zhasnutá. Sledujte všechny LED stavové 
kontrolky z hlediska správné funkce a sledujte bezpečnostní 
relé 440C-CR30 z hlediska správných stavů pomocí softwaru 
Connected Components Workbench.

4 Stiskněte a uvolněte tlačítko Reset na bezpečnostním relé 440C-CR30. 
Musí se zapnout výstup SOF 1 na bezpečnostním relé 440C-CR30. 
Sledujte všechny LED stavové kontrolky z hlediska správné funkce 
a sledujte bezpečnostní relé 440C-CR30 z hlediska správných stavů 
pomocí softwaru Connected Components Workbench.
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5 Stiskněte externí tlačítko Start. Stroj se musí uvést do chodu. 
Sledujte všechny LED stavové kontrolky z hlediska správné funkce 
a sledujte bezpečnostní relé 440C-CR30 z hlediska správných stavů 
pomocí softwaru Connected Components Workbench. Tento krok je 
v následujících validačních zkouškách spínače SensaGuard volitelný 
(kroky 6 až 27).

6 V době, kdy jsou ochranné dveře uzavřené, připojte na OSSD 1 
napětí 24 V DC. Přibližně po 40 sekundách dojde k přepnutí stavu 
spínače SensaGuard. Bezpečnostní relé 440C-CR30 vypne. Na 
bezpečnostním relé 440C-CR30 musí blikat červená LED indikující 
chybový stav. Stavová kontrolka na spínači SensaGuard bliká 
červeně. Sledujte všechny LED stavové kontrolky z hlediska správné 
funkce a sledujte bezpečnostní relé 440C-CR30 z hlediska správných 
stavů pomocí softwaru Connected Components Workbench.

7 Odpojte OSSD 1 od napětí 24 V DC. Ani spínač SensaGuard, 
ani bezpečnostní relé 440C-CR30 nereagují. Stiskněte a uvolněte 
tlačítko Restart na bezpečnostním relé 440C-CR30. Ani spínač 
SensaGuard, ani bezpečnostní relé 440C-CR30 nereagují. Sledujte 
všechny LED stavové kontrolky z hlediska správné funkce a sledujte 
bezpečnostní relé 440C-CR30 z hlediska správných stavů pomocí 
softwaru Connected Components Workbench.

8 Vypněte a zapněte napájení k spínači SensaGuard. Přibližně pět 
sekund po obnovení napájení spínače SensaGuard začne jeho 
stavová LED nepřerušovaně svítit zeleně. Blikající červená LED na 
bezpečnostním relé 440C-CR30 indikující chybový stav zhasne. 
Sledujte všechny LED stavové kontrolky z hlediska správné funkce 
a sledujte bezpečnostní relé 440C-CR30 z hlediska správných stavů 
pomocí softwaru Connected Components Workbench.

9 Stiskněte a uvolněte tlačítko Reset na bezpečnostním relé 440C-CR30. 
Sledujte všechny LED stavové kontrolky z hlediska správné funkce 
a sledujte bezpečnostní relé 440C-CR30 z hlediska správných stavů 
pomocí softwaru Connected Components Workbench.

10 Připojte OSSD 1 k stejnosměrnému portu COM. Bezpečnostní relé 
440C-CR30 okamžitě vypne. Rozsvítí se červené světlo bezpečného 
zastavení na signálním sloupku. Rozsvítí se žluté světlo Gate 1 na 
signálním sloupku. Na bezpečnostním relé 440C-CR30 musí blikat 
červená LED indikující chybový stav. Stavová kontrolka na spínači 
SensaGuard bliká červeně.

11 Odpojte OSSD1 od DC COM. Ani spínač SensaGuard, ani 
bezpečnostní relé 440C-CR30 nereagují. Stiskněte a uvolněte tlačítko 
Restart na bezpečnostním relé 440C-CR30. Ani spínač SensaGuard, 
ani bezpečnostní relé 440C-CR30 nereagují.

12 Vypněte a zapněte napájení k spínači SensaGuard. Přibližně pět 
sekund po obnovení napájení spínače SensaGuard začne jeho 
LED stavová kontrolka nepřerušovaně svítit zeleně. Zhasne žluté 
světlo Gate 1 na signálním sloupku. Červené světlo bezpečného 
vypnutí na signálním sloupku zůstane svítit. Blikající červená LED na 
bezpečnostním relé 440C-CR30 indikující chybový stav zhasne.

13 Stiskněte a uvolněte tlačítko Reset na bezpečnostním relé 440C-CR30. 
Výstup SOF 1 bezpečnostního relé 440C-CR30 musí vést napájení 
k stykačům. Sledujte všechny LED stavové kontrolky z hlediska správné 
funkce a sledujte bezpečnostní relé 440C-CR30 z hlediska správných 
stavů pomocí softwaru Connected Components Workbench.

14 až 27 Zopakujte kroky 1 až 13 při použití EI_01 namísto EI_00 a OSSD 2 
namísto OSSD 1.

28 Připojte OSSD 1 k OSSD 2 (svorku EI_00 k svorce EI_01). Přibližně 
po 50 sekundách dojde k přepnutí stavu spínače SensaGuard. 
Bezpečnostní relé 440C-CR30 vypne. Stavová kontrolka na spínači 
SensaGuard bliká červeně. Sledujte všechny LED stavové kontrolky 
z hlediska správné funkce a sledujte bezpečnostní relé 440C-CR30 
z hlediska správných stavů pomocí softwaru Connected Components 
Workbench.
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29 Odpojte OSSD 1 od OSSD 2. Ani spínač SensaGuard, ani 
bezpečnostní relé 440C-CR30 nereagují. Stiskněte a uvolněte tlačítko 
Restart na bezpečnostním relé 440C-CR30. Ani spínač SensaGuard, 
ani bezpečnostní relé 440C-CR30 nereagují.

30 Vypněte a zapněte napájení k spínači SensaGuard. Přibližně pět 
sekund po obnovení napájení spínače SensaGuard začne jeho 
stavová LED nepřerušovaně svítit zeleně. Blikající červená LED na 
bezpečnostním relé 440C-CR30 indikující chybový stav zhasne. 
Sledujte všechny LED stavové kontrolky z hlediska správné funkce 
a sledujte bezpečnostní relé 440C-CR30 z hlediska správných stavů 
pomocí softwaru Connected Components Workbench.

31 Stiskněte a uvolněte tlačítko Reset na bezpečnostním relé 440C-CR30. 
Červené světlo bezpečného zastavení na signálním sloupku musí 
být zhasnuté. Výstup SOF1 bezpečnostního relé 440C-CR30 musí 
vést napájení k stykačům. Sledujte všechny LED stavové kontrolky 
z hlediska správné funkce a sledujte bezpečnostní relé 440C-CR30 
z hlediska správných stavů pomocí softwaru Connected Components 
Workbench.

Validace bezpečné odezvy na abnormální průběh provozu – Bezpečnostní systém reaguje řádně 
na veškeré předvídatelné chyby s odpovídající diagnostikou.
Stykač – zkoušky konfigurovatelného bezpečnostního relé 440C-CR30
Zkušební 
krok

Ověřování Vyhovělo/
nevyho-
vělo

Změny/
modifikace

1 Za chodu stroje přerušte spoj mezi svorkou EO_18 konfigurovatelného 
bezpečnostního relé 440C-CR30 a svorkou A1 cívky K1. Nebezpečný 
pohyb se musí zastavit volným doběhem.

2 Stiskněte externí tlačítko Stop. Obnovte přerušený spoj. Stiskněte 
externí tlačítko Start pro opětovné spuštění nebezpečného pohybu.

3 V průběhu nebezpečného pohybu připojte svorku A1 cívky K1 k napájení 
24 V DC. Přibližně po 18 sekundách musí bezpečnostní relé 440C-CR30 
vypnout. Musí se přerušit napájení k cívce K2. Nebezpečný pohyb se 
zastaví volným doběhem. Červená LED kontrolka Fault status (chybový 
stav) na bezpečnostním relé 440C-CR30 svítí.

4 Odpojte svorku A1 cívky K1 od napájení 24 V DC. Stiskněte a uvolněte 
tlačítko Reset na bezpečnostním relé 440C-CR30. Bezpečnostní relé 
440C-CR30 nesmí reagovat.

5 Vypněte a zapněte napájení k bezpečnostnímu relé 440C-CR30. 
Nyní bude reagovat. LED kontrolka Fault status (chybový stav) na 
bezpečnostním relé 440C-CR30 nesvítí.

6 Stiskněte a uvolněte tlačítko Reset na bezpečnostním relé 440C-CR30. 
Stiskněte externí tlačítko Start. Musí se znovu spustit nebezpečný 
pohyb.

7 Za chodu stroje připojte svorku A1 cívky K1 k svorce DC COM. 
Bezpečnostní relé 440C-CR30 musí vypnout. Červená LED kontrolka 
Fault status (chybový stav) na bezpečnostním relé 440C-CR30 svítí.

8 Odpojte svorku A1 cívky K1 od svorky DC COM. Stiskněte a uvolněte 
tlačítko Reset na bezpečnostním relé 440C-CR30. Bezpečnostní relé 
440C-CR30 nesmí reagovat.

9 Vypněte a zapněte napájení k bezpečnostnímu relé 440C-CR30. 
Bezpečnostní relé 440C-CR30 bude reagovat. LED kontrolka Fault 
status (chybový stav) na bezpečnostním relé 440C-CR30 nesvítí.

10 Stiskněte a uvolněte tlačítko Reset na bezpečnostním relé 440C-
CR30. Stiskněte externí tlačítko Start. Znovu se spustí nebezpečný 
pohyb.

11 až 21 Zopakujte kroky 1 až 10 se svorkou EO_19 namísto EO_18 a s cívkou 
K2 namísto K1.
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22 Připojte svorku A1 cívky K1 k svorce A1 cívky K2. Přibližně po 
18 sekundách musí bezpečnostní relé 440C-CR30 vypnout. Nebez-
pečný pohyb se zastaví volným doběhem. Červená LED kontrolka 
Fault status (chybový stav) na bezpečnostním relé 440C-CR30 svítí.

23 Odpojte svorku A1 cívky K1 od svorky A1 cívky K2. Stiskněte 
a uvolněte tlačítko Reset na bezpečnostním relé 440C-CR30. 
Bezpečnostní relé 440C-CR30 nesmí reagovat.

24 Vypněte a zapněte napájení k bezpečnostnímu relé 440C-CR30. 
Nyní bude reagovat. LED kontrolka Fault status (chybový stav) na 
bezpečnostním relé 440C-CR30 nesvítí.

25 Stiskněte a uvolněte tlačítko Reset na bezpečnostním relé 440C-CR30. 
Stiskněte externí tlačítko Start. Musí se znovu spustit nebezpečný 
pohyb.

Validace bezpečné odezvy na abnormální průběh provozu – Bezpečnostní systém reaguje řádně 
na veškeré předvídatelné chyby s odpovídající diagnostikou.

 Zpětná vazba stykače – zkoušky konfigurovatelného bezpečnostního relé 440C-CR30

Zkušební krok Ověřování Vyhovělo/
nevyho-
vělo

Změny/
modifikace

1 Během chodu stroje odpojte přípojku zpětné vazby K1 od svorky 
P1_00. Stroj musí pokračovat v chodu.

2 Otevřete ochranné dveře. Bezpečnostní systém se musí aktivovat. 
Nebezpečný pohyb se musí zastavit během kratší doby než 
0,7 sekundy. Sledujte LED stavové kontrolky z hlediska správné 
funkce a sledujte relé 440C-CR30 z hlediska správných stavů 
pomocí softwaru Connected Components Workbench.

3 Zavřete ochranné dveře. Stroj se nesmí spustit. Relé 440C-CR30 
nesmí reagovat. Sledujte LED stavové kontrolky z hlediska 
správné funkce a sledujte relé 440C-CR30 z hlediska správných 
stavů pomocí softwaru Connected Components Workbench.

4 Stiskněte a uvolněte tlačítko Reset na bezpečnostním 
relé 440C-CR30. Relé 440C-CR30 nesmí reagovat. Sledujte 
LED stavové kontrolky z hlediska správné funkce a sledujte 
relé 440C-CR30 z hlediska správných stavů pomocí softwaru 
Connected Components Workbench.

5 Obnovte připojení k svorce P1_00. Vypněte a zapněte napájení 
relé 440C-CR30. Stiskněte tlačítko Reset na relé 440C-CR30. 
Na výstupy relé 440C-CR30 musí být přivedeno napětí. Stiskněte 
a uvolněte externí tlačítko Start. Ověřte, že se rozběhne motor 
a že stroj zahájí provoz.

6 Zopakujte kroky 1 až 5 při použití přípojky zpětné vazby K2 na 
svorce P1_01.
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Ověření konfigurace

Systém musí ověřit konfiguraci každé jednotlivé aplikace prostřednictvím příkazu 
Verify. Pokud není konfigurace bezpečnostního relé 440C-CR30 takto ověřena, 
dojde po 24 hodinách provozu k jeho poruše.

POZOR: Proces ověření by měl být zdokumentován v technické dokumentaci 
bezpečnostního systému.

Pro účely uložení a ověření konfigurace postupujte následovně.

1. Ujistěte se, že je relé 440C-CR30 zapnuto a připojeno k vaší pracovní stanici 
kabelem USB.

2. Ověřte, že je v pravém horním rohu záložky Project v softwaru Connected 
Components Workbench zobrazeno, že je relé 440C-CR30 připojeno. Pokud 
tomu tak není, klepněte na položku Connect to Device k navázání softwarového 
připojení.

3. Klepněte na Verify.
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4. Odpovězte na veškeré otázky a označte každé políčko, když je daná část 
dokončena. Klepněte na Generate.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Aby bylo možné vygenerovat ID ověření, musí být 
označena všechna políčka.

6. Pokračujte v procesu ověřování klepnutím na Yes.

7. Klepnutím na Yes přepněte do režimu chodu.
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8. Zaznamenejte ID ověření bezpečnosti (Safety Verification ID) do dokumentace 
stroje.

Tento proces představuje zpětnou vazbu k relé 440C-CR30, která potvrzuje, že bylo 
dokončeno ověření systému a funkční zkoušky. Jedinečné ID ověření lze využít ke 
kontrole, zda nebyly provedeny změny v konfiguračním souboru. Jakákoli změna 
konfigurace má za následek odstranění ID ověření bezpečnosti. Při dalším použití 
příkazu Verify se vygeneruje odlišné ID ověření. ID ověření bezpečnosti se zobrazí 
v softwaru Connected Components Workbench pouze tehdy, když jste připojeni 
k relé 440C-CR30.
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Kapitola 11: Produkty, nástroje a služby

Přehled

Společnost Rockwell Automation je předním světovým dodavatelem napájecích, 
řídicích a informačních řešení a dlouhodobě podporuje své zákazníky z mnoha 
různých průmyslových oborů již po více než 100 let. Součástí portfolia v oblasti 
průmyslové automatizace je obsáhlá nabídka technologií, nástrojů a služeb pro 
bezpečnost strojů.

Produkty a technologie pro vaše aplikace

Společnost Rockwell Automation má nejširší portfolio v porovnání se všemi 
ostatními dodavateli řešení v oblasti bezpečnosti strojního vybavení a je schopna 
dodat všechny tři součásti bezpečnostních systémů (vstupní zařízení, logika řízení 
a napájení koncových prvků).

I N T E G R O V A N Á  B E Z P E Č N O S T N Í  Ř E Š E N Í

BEZPEČNOSTNÍ 
VSTUPY

BEZPEČNOSTNÍ LOGIKA
PROCESORY

BEZPEČNOSTNÍ 
VÝSTUPY

PROPOJOVACÍ SYSTÉMY

Nabízené produkty a technologie zahrnují:
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Bezpečnostní vstupní zařízení

• Bezpečnostní zařízení pro detekci přítomnosti
Bezpečnostní zařízení pro detekci přítomnosti detekují umístění objektů nebo 
personálu v blízkosti nebezpečných oblastí. Patří k nim: bezpečnostní světelné 
závory, bezpečnostní laserové skenery, bezpečnostní senzory pro detekci rukou, 
rohože a hrany citlivé na tlak

• Bezpečnostní blokovací spínače
Bezpečnostní spínače jsou navrženy a vyrobeny v souladu s celosvětovými 
normami a jsou vysoce spolehlivé, stabilní a kvalitní. Mezi bezpečnostní spínače 
patří koncové a ochranné spínače a spínače nouzového zastavení.

• Zařízení pro nouzové zastavení a vypnutí
Vypínače nouzového zastavení zahrnují široký rozsah zařízení s hřibovitými 
tlačítky s kontakty s nuceným vedením. Povolovací spínače a lankové vypínače 
nabízejí funkci nouzového vypnutí v rámci celé aplikace nebo jsou zapojeny tak, 
aby umožňovaly pohyb obsluhy v prostoru bezpečnostní aplikace.

• Uživatelské rozhraní
Zařízení uživatelského rozhraní umožňují obsluze vykonávat interakci s aplikací 
a nabízejí doplňující vyhrazené bezpečnostní funkce.

Bezpečnostní logické řídicí systémy

• Bezpečnostní relé (s jednou funkcí nebo konfigurovatelná)
Bezpečnostní relé kontrolují a monitorují bezpečnostní systém a buď dovolí 
spuštění stroje, nebo vydají příkaz k jeho zastavení. U menších strojů, kde je 
k vykonávání zabezpečovacích funkcí zapotřebí vyhrazené logické zařízení 
k vykonávání bezpečnostní funkce, jsou nejekonomičtější bezpečnostní relé 
s jednou funkcí. Tam, kde je vyžadován velký počet různých ochranných zaříze-
ní a minimální řízení zóny, je lépe dát přednost modulárním a konfigurovatelným 
ochranným relé.

• Integrované bezpečnostní procesory
Bezpečnostní procesory nabízejí výhody tradičních procesorových systémů 
pro bezpečnostní aplikace a nahrazují pevně zapojené reléové systémy, které 
jsou normálně potřebné k uvedení automatizovaných procesorů do bezpečného 
stavu. Bezpečnostní procesory umožňují, aby byly standardní a bezpečnostní 
programy umístěny v šasi jediného procesoru. Tím poskytují flexibilitu z hlediska 
programování a rovněž důvěrně známé a snadno použitelné prostředí pro 
programátory. Řešení na základě bezpečnostních procesorů poskytují otevřené 
a integrované řízení, které pomůže zajistit bezpečnost strojů a ochranu vašich 
provozních zdrojů.
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• Bezpečnostní vstupní/výstupní zařízení
Bezpečnostní produkty Guard I/O™ nabízejí veškeré výhody tradičních distribu-
ovaných V/V, ale jsou navrženy pro bezpečnostní systémy. Snižují náklady na 
zapojení a zkracují čas do uvedení strojů a jednotek do provozu a jsou k dispo-
zici s různorodými vlastnostmi pro aplikace s instalací v rozvaděči nebo přímo 
na strojích.

Bezpečnostní aktuátory

•  Bezpečnostní stykače a spouštěče
Distribuované motorové řadiče ArmorStart® dosahují bezpečnostní úrovně 
kategorie 4 a poskytují bezpečnostní řešení integrované do vaší bezpečnostní 
instalace DeviceNet™ On-Machine™. Bezpečnostní stykače IEC a řídicí relé 
napomáhají chránit personál před nezamýšlenými rozběhy stroje a ztrátou 
bezpečnostní funkce.

• Střídavé frekvenční měniče PowerFlex®

Měniče PowerFlex jsou k dispozici s bezpečnostními funkcemi. Střídavé 
frekvenční měniče PowerFlex 525 obsahují vestavěnou funkci bezpečného 
odpojení krouticího momentu jako standardní vlastnost. Bezpečné odpojení 
krouticího momentu je volitelnou vlastností pro střídavé frekvenční měniče 
PowerFlex 40P, 70, 700H, 700S a řady 750, které rovněž podporují funkci 
sledování bezpečné rychlosti.

•  Integrované řízení pohybů Kinetix®

Servoměniče Kinetix 300, 6000, 6200, 6500 a 7000 jsou všechny vybaveny 
vestavěnou bezpečnostní funkcionalitou. U bezpečného odpojení krouticího 
momentu je výstupu měniče zamezeno odpojit krouticí moment motoru, aniž 
by bylo odpojeno napájení od celého stroje. Monitorování bezpečné rychlosti 
umožňuje uživatelům snižovat a monitorovat rychlost aplikace, aby obsluha 
mohla bezpečně vykonat některé typy prací, aniž by bylo nutno stroj úplně 
zastavit.

Propojovací systémy/sítě

• Propojovací systémy ‚Quick connect‘
Bezpečnostní rozdvojky/rozbočovače, rozdělovače a zkratovací konektory 
Guardmaster® jsou součástí systému pro rychlé odpojení, který je určen pro 
zajištění bezpečnosti strojů.

• GuardLink™
GuardLink představuje bezpečnostní komunikační protokol využívající 
standardní kabelové připojení v topologii ‚odboček a svodů‘ s připojeními typu 
‚plug and play‘. Umožňuje komunikaci bezpečnostních zařízení pro diagnostiku 
a řízení, jako například příkazy pro vzdálený reset a blokování přes jediný kabel. 
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Ke kabelu o délce až 1 000 metrů je možné připojit až 32 zařízení. Bezpečností 
zařízení Allen-Bradley disponující technologií GuardLink vám poskytují 
přístup k informacím o bezpečnostním systému a umožňují rovněž přístup 
k těmto informacím přes síť EtherNet/IP. Technologie GuardLink může pomoci 
k zjednodušení konfigurace systému, snížení nároků na zapojení a zvýšení 
objemu diagnostických informací pro účely údržby a provozu. 

• Bezpečnost přes síť EtherNet/IP
Síť EtherNet/IP™ poskytuje celotovární síťové systémy s využitím standardních 
průmyslových technologií síťového připojení. Nabízí řízení a informace 
v reálném čase v aplikacích s diskrétními, kontinuálními procesy, dávkovými 
procesy, dále v bezpečnostních aplikacích, aplikacích řízení měničů a pohybů 
a aplikacích s vysokou dostupností. Sítě EtherNet/IP propojují zařízení, jako 
například motorové startéry a senzory, s procesory a zařízeními HMI a dále 
se širším podnikovým prostředím. Podporuje neprůmyslovou a průmyslovou 
komunikaci na jediné, společné síťové infrastruktuře.

Pomocné nástroje

Široký rozsah nástrojů, které pomáhají dosáhnout shody s požadavky bezpečnost-
ních norem, snižují riziko úrazů a zlepšují produktivitu.

Safety Automation Builder
Safety Automation Builder je softwarový nástroj ZDARMA, který pomáhá 
zjednodušovat návrh a ověřování bezpečnostních systémů strojů, 
zkracuje nezbytný čas a snižuje náklady. Integrace se softwarem RASWin 
pro vyhodnocení rizik poskytuje uživatelům konzistentní, spolehlivou 
a dokumentovanou správu životního cyklu funkční bezpečnosti. Safety 
Automation Builder optimalizuje konstrukci bezpečnostního systému, pomáhá 
zlepšit shodu s předpisy a snižuje náklady tím, že provádí uživatele procesem 
vývoje bezpečnostních systémů včetně uspořádání bezpečnostního systému, 
výběru produktů a analýzy bezpečnosti. Tak pomáhá plnit požadavky na 
bezpečnost strojů stanovené na základě úrovní vlastností (PL), jak definuje 
celosvětově platná norma (EN) ISO 13849-1.

RASWin
Software RASWin pomáhá uživatelům řídit postup životním cyklem funkční 
bezpečnosti, přičemž organizuje informace z každého kroku procesu 
a z validace strojního zařízení. RASWin propojuje jednotlivé kroky životního 
cyklu bezpečnosti pro zamezení systematickým poruchám. K tomu patří 
specifikace bezpečnostních funkcí, přiřazování požadavků na úroveň 
vlastností (PLr) a výpočet PLr, validace bezpečnostních obvodů a související 
dokumentace.
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Kalkulátor úrovní vlastností SISTEMA
Nástroj SISTEMA, vyvinutý Institutem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
německé pojišťovny pro zákonné úrazové pojištění (IFA), automatizuje výpočet 
dosažené úrovně vlastností na základě bezpečnostních součástí řídicího 
systému stroje podle normy (EN) ISO 13849-1. Údaje pro produkty společnosti 
Rockwell Automation pro bezpečnost strojů jsou k dispozici v podobě 
knihovny, kterou lze používat ve spojení s výpočetním nástrojem SISTEMA. 
Kombinace těchto dvou prvků poskytuje konstruktérům strojních zařízení 
a systémů podporu a úsporu času při vyhodnocování bezpečnosti podle normy 
(EN) ISO 13849-1. Funkce exportu ze softwaru Safety Automation Builder 
umožňuje importovat návrh bezpečnostního systému jednoduše do nástroje 
SISTEMA, čímž se dosáhne ověření požadované úrovně vlastností třetí stranou.

Přednastavené bezpečnostní funkce pro stroje
Bezpečnostní funkce strojních zařízení vyžadují několik různých prvků, mezi 
něž patří senzor nebo vstupní zařízení, logické zařízení a výstupní zařízení. 
Společně tyto prvky zajišťují úroveň ochrany vypočítanou v podobě úrovně 
vlastností, jak je popsáno v (EN) ISO 13849-1. Společnost Rockwell Automation 
vyvinula mnoho bezpečnostních funkcí, přičemž všechny poskytují průvodní 
informace o specifické bezpečnostní funkci na základě funkčního požadavku, 
výběru zařízení a požadované úrovně vlastností. Zahrnují instalaci a zapojení, 
konfiguraci, plán ověřování a validace a výpočet úrovně vlastností.

Nástroj Safety Maturity Index
Nástroj Safety Maturity Index™ nabízí obsáhlé měření výkonnosti v oblasti 
bezpečnostní kultury, procesů a postupů zajištění shody s předpisy 
a kapitálových investic do bezpečnostních technologií. Pomáhá společnostem 
porozumět jejich aktuální úrovni výkonnosti a nabízí kroky, které mohou učinit 
k zlepšení bezpečnosti a ziskovosti.

Služby a zkušenosti pro vaši podporu

Jakožto celosvětově největší dodavatel průmyslových bezpečnostních produktů 
dokáže společnost Rockwell Automation pomoci snižovat míru úrazovosti a náklady 
při současném zlepšování produktivity v každé fázi životního cyklu bezpečnostního 
systému.

Bezpečnostní služby jsou poskytovány zkušenými pracovníky, kteří mají 
bezpečnostní kvalifikaci; často s certifikací TÜV Rheinland pro obor bezpečnosti 
strojních zařízení. Společnost Rockwell Automation zaměstnává personál z řad 
odborníků TÜV na funkční bezpečnost, inženýry a techniky, kteří všichni pomáhají 
zákazníkům řídit celkový životní cyklus bezpečnostních systémů.

Životní cyklus bezpečnostního řešení je jasně definovaný proces, který pomáhá 
maximalizovat produktivitu a zlepšit bezpečnost na základě identifikace kroků 
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nezbytných k vyhodnocení a snížení rizik u strojních zařízení. Životní cyklus 
bezpečnostního řešení je znázorněn v tomto dokumentu ke stažení.

Některé z dostupných služeb:

• Vyhodnocení bezpečnosti
Služby, které pomáhají vyhodnotit rizika v továrnách a podporují přijímání 
informovaných rozhodnutí, jež pomáhají k zvýšení bezpečnosti zaměstnanců 
a strojů.

• Konstrukční služby
Důsledný návrh obvodů, správné používání zařízení a kontroly konstrukcí 
přispívající k zvýšení celkové bezpečnosti.

• Služby instalace a validace
Ověření, že systémy pracují v rozmezích definovaných parametrů a norem.

• Bezpečnostní školení
Obsáhlé školicí programy zajišťované předními průmyslovými experty.

•  Individuálně přizpůsobené služby
Pokrytí specifických aplikací jednotlivých zákazníků, technologií, aplikací, 
platforem a konfigurací.

Proč zvolit společnost Rockwell Automation

Integrace bezpečnosti a automatizace může poskytnout výhody zvyšující 
produktivitu v mnoha fázích výrobního procesu v celém rozsahu činností, od 
návrhu a testování zařízení přes instalaci a uvedení do provozu až po provoz 
a údržbu a dále po úpravy nebo vyřazení z provozu. Všechny tyto fáze lze 
optimalizovat využitím správně aplikovaných bezpečnostních řešení.

Jakožto celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace a bezpečnosti 
a jako technologický inovátor má společnost Rockwell Automation ideální pozici 
k tomu, aby vás podporovala ve vašem vývoji efektivnějších, bezpečnějších 
a produktivnějších výrobních řešení.

Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti automatizace a bezpečnosti, aplikačním 
znalostem a rovněž využívání nejmodernějších řídicích principů z bezpečnostních 
norem, jako například ISO 12000, (EN) ISO 13849-1 a IEC 62061, vám společnost 
Rockwell Automation může významně pomoci při výběru, integraci, školení a pod-
poře při řešení bezpečnosti strojních zařízení, bezpečnosti procesů a elektrické 
bezpečnosti.
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