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ÚÚvodvod

• Cílem této elektronické učební pomůcky je objasnit základní
principy funkční bezpečnosti dle normy ČSN EN 61508 – Funkční
bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných 
elektronických systémů.

• Použití principů funkční bezpečnosti bude prezentováno v oblasti 
kolejových vozidel s aplikací u zařízení na potlačení požáru.

Funkční bezpečnost
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• předkládá ucelený přístup k hodnocení bezpečnosti v souběžnosti s životním 
cyklem systému

• princip je založen na analýze rizika, které systém představuje pro své okolí

• při znalosti rizika můžeme jeho faktory omezit a realizovat bezpečný systém

• oddělením požadavků na bezpečnost od požadavků na funkční schopnosti 
systému se dosáhne podstatného zjednodušení

Funkční bezpečnost

FUNKČNÍ BEZPEČNOST

Obr. 1: Princip funkční bezpečnosti
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Historie a vývoj problematiky funk ční bezpečnosti

• 1995 – návrh normy IEC 1508 (položení základů funkční bezpečnosti a sjednocení
terminologie)

• 1998 – norma IEC 61508 (Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/ 
programovatelných elektronických systémů)

• 2001 – schválena jako česká technická norma ČSN EN 61508

• 2003 – norma IEC 61511 Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro 
sektor průmyslových procesů

• 2004 – schválena jako česká technická norma ČSN EN 61511

• Související normy:
ČSN EN 50126 (Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti,   
pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti, RAMS).

Funkční bezpečnost
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Základní pojmy v oblasti funk ční bezpečnosti

• Bezpečnost – neexistence nepřípustných úrovní rizik, vzniku škody nebo ohrožení
zdraví. Při hodnocení bezpečnosti, resp. bezpečnostních funkcí, musí řešitelé
vycházet z hodnocení rizik, které požadovaná funkce může ovlivnit. Hodnocení
rizik a míra přijetí rizik je předpokladem pro stanovení úrovně integrity bezpečnosti

Funkční bezpečnost

Obr. 2: Pojetí rizika

Termíny týkající se bezpe čností funkce
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• SIF (bezpečnostní funkce) - je určena pro zajištění bezpečného stavu řízeného zařízení

• Integrita bezpe čnosti - střední pravděpodobnost, že bezpečný přístrojový systém 
uspokojivě provádí požadované bezpečnostní přístrojové funkce za všech 
stanovených podmínek ve stanovené době

• SIL (úrove ň integrity bezpe čnosti)
- diskrétní úroveň pro stanovení požadavků na integritu bezpečnosti bezpečnostních 

přístrojových funkcí
- celkem jsou čtyři úrovně integrity bezpečnosti (nejvyšší je 4, nejnižší 1)
- jsou stanoveny dva parametry:

Režim provozu s nízkým vyžádáním
- příslušnou mírou integrity bezpečnosti je střední pravděpodobnost 

neschopnosti provést na vyžádání projektovanou funkci 
- zabezpečovací funkce je požadována pouze v případě nebezpečí

Režim provozu s vysokým (nebo nep řetržitým) vyžádáním
- příslušnou mírou integrity bezpečnosti je frekvence nebezpečných 

poruch za hodinu
- zabezpečovací funkce udržuje řízené zařízení trvale v bezpečném 

stavu

Funkční bezpečnost
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Funkční bezpečnost

• Řízené zařízení (EUC) – zařízení, stroj nebo přístroj použitý pro spojité nebo nespojité
činnosti 

Obr. 3: Součásti EUC na potlačení požáru

• PES (programovatelný elektronický systém) – systém pro řízení, ochranu nebo    
monitorování, který je založený na jednom či více programovatelných 
elektronických zařízeních včetně všech prvků systému (senzory, napájecí zdroje,  
akční členy atd.)

Termíny týkající se za řízení
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• Diagnostické pokrytí (DC)
- provádění automatických diagnostických testů ve snaze snížit pravděpodobnost   

nebezpečných poruch hardwaru;
- platí vztah:

Funkční bezpečnost
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Obr. 4: Příklad diagnostického pokrytí řídicí jednotky systému
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Funkční bezpečnost

Termíny týkající se analýzy rizika

Koncepce ALARP - „koncepce nejnižšího rozumně možného rizika“;
- používá se, pokud známe kvalitativní nebo kvantitativní

ukazatele posuzovaného rizika

.

Obr. 13: Přijatelné riziko
a model ALARP

Kvalitativní metoda: diagram rizika - umožňuje určit úroveň integrity bezpečnosti 
systému na základě znalosti rizikových činitelů
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Použitelnost normy ČSN EN 61508 a ČSN EN 61511

Obr. 5: Vztah mezi ČSN EN 61508 a ČSN EN 61511

Funkční bezpečnost

Normy na bezpečnostní
přístrojové systémy

Návrháři, projektanti 
a uživatelé bezpečnostních 

přístrojových systémů

ČSN EN 61511

Výrobci a dodavatelé
zařízení

ČSN EN 61508

Při řešení této problematiky jsem vycházela z kmenové normy ČSN EN 61508 a z normy 
ČSN EN 61511. 
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ŽŽivotnivotn íí cyklus celkovcyklus celkov éé bezpebezpeččnostinosti

Funkční bezpečnost
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Funkční bezpečnost

Vymezení hranic EUC a p řiřazení bezpečnostních požadavk ů

Zařízení na potla čení požáru

Obr. 6: Blokové schéma zařízení na potlačení požáru

ÚKOL : udržení systému v bezpečném stavu,
tzn. detekovat  a signalizovat vznik požáru a v místech s hašením 
aktivně zareagovat hašením
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Funkční bezpečnost

Přiřazení bezpečnostních požadavk ů

Jednotlivé bezpečností funkce je nutné zařadit do těchto kategorií:

• místa s hašením
Detekce a signalizace požáru v motorových prostorech
Detekce a signalizace požáru v prostoru topného agregátu
Aktivace hašení požáru v motorových prostorech
Aktivace hašení požáru v prostoru topného agregátu

• místa bez hašení
Detekce a signalizace požáru v místech bez hašení (skříně rozvaděčů)

- zařízení na potlačení požáru pracuje v režimu provozu s nepřetržitým vyžádáním

Stanovení režimu provozu
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Kvalitativní metoda: diagram rizika

- založena na základě znalosti rizikových činitelů spojených s EUC a systémem řízení
EUC

- nutnost zavedení 4 parametrů, které spolu charakterizují základní vlastnosti 
nebezpečné situace v případě selhání

C - následek nebezpečné události
F - četnost (výskyt) a doba vystavení v nebezpečné oblasti 
P - možnost se nebezpečné události vyhnout 
W - pravděpodobnost nežádoucího výskytu bez přidání jakýchkoliv systémů

souvisejících s bezpečností

PŘ.  Bezpečnostní funkce „Aktivace hašení v motorových prostorec h“

Funkční bezpečnost

Zvýšení teploty v motorovém prostoru, porucha identifikace požáru, časová prodleva (např. zpožděný 
přenos dat), porucha rychlootvíracího ventilu AP s hasivem, porucha rozvodu (prasklý rozvod hasiva) 
apod.; požár neuhašen (výbuch SM).

C4

Zvýšení teploty v motorovém prostoru, identifikace požáru, časová prodleva (např. zpožděný přenos 
dat), porucha akčního prvku s hasivem apod.; dodatečné uhašení požáru.C3

Zvýšení teploty v motorovém prostoru, identifikace požáru, nutné snížení rychlosti pod 5 
km/h, začátek aktivního hašení, uhašení pořáru.C2

Zvýšení teploty v motorovém prostoru, identifikace požáru, při rychlosti do 5 km/h okamžitý začátek 
aktivního hašení, uhašení požáru.C1

Následek (C)

KlasifikaceParametr rizika

Tab. 1: Klasifikační schéma pro parametr C této bezpečnostní funkce
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Funkční bezpečnost

Vybrané parametry:
• C2 Zvýšení teploty v motorovém prostoru, identifikace požáru, nutné snížení rychlosti 

pod 5 km/h, začátek aktivního hašení, uhašení požáru
• F2 Časté až trvalé vystavení v nebezpečné oblasti 
• P2 Téměř nemožné
• W2 Malá pravděpodobnost 

jeden E/E/PES systém související
s bezpečností není dostačující

h

4g

3e, f

2d

1b, c

žádné speciální bezpečnostní
požadavky

a

žádné bezpečnostní požadavky-

Úroveň integrity bezpečnosti (SIL)
Nutné

minimální
snížení rizika

Tab. 2: Vazba mezi nutným minimálním 
snížením rizika a úrovní integrity 
bezpečnosti 

Stupeň integrity bezpe čnosti pro 
bezpečnostní funkci „Aktivace 

hašení v motorových prostorech“: 
SIL 2
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Funkční bezpečnost

SIL 1• Detekce a signalizace po žáru v místech bez hašení

SIL 1• Aktivace hašení v prostoru topného agregátu

SIL 2• Aktivace hašení v motorových prostorech

SIL 1• Detekce a signalizace po žáru v prostoru topného agregátu

SIL 2• Detekce a signalizace po žáru v motorových prostorech  

Odhad integrity 
bezpečnosti 

Bezpečnostní funkceTab. 3: Přehled bezpečnostních 
funkcí s odhadem integrity 
bezpečnosti dle diagramu 
rizika

Obr. 7: Přehled bezpečnostních funkcí zařízení na potlačení požáru“
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Funkční bezpečnost

Realizace systému souvisejícího s bezpe čností

60 % - < 90 %SIL 10
Akční prvek s hasivem pro prostor 
topného agregátu

90 % - < 99 %SIL 20
Akční prvek s hasivem pro 
motorový prostor

90 % - < 99 %SIL 20
Signalizace na stanovišti 
strojvedoucího

60 % - < 90 %SIL 21Řídicí jednotka

60 % - < 90 %SIL 10Čidlo rozvaděče

60 % - < 90 %SIL 10Čidlo topného agregátu

< 60 %SIL 11Čidlo SM

SFF 
(poměr bezpečných 

poruch)

Úroveň
integrity 

bezpečnosti

HFT 
(odolnost proti 

vadám hardwaru)
Součást systému

V kontextu integrity bezpečnosti hardwaru je nejvyšší úroveň integrity bezpečnosti, kterou 
pro bezpečnostní funkci uplatňujeme, omezena odolností proti vadám hardwaru (HFT) 
a podílem bezpečných poruch (SFF) subsystémů, které tuto bezpečnostní funkci realizují.

Např. při HFT = 1 znamená systém s jednoduchou redundancí, kde při výskytu jedné
nebezpečné poruchy nedojde k omezení bezpečné činnosti řídicí jednotky.

Tab. 4: Omezení architektury na integritu bezpečnosti hardwaru.
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Funkční bezpečnost

Omezení architektury

Typ A Typ B

Obr. 8: Omezení architektury bezpečnostní
funkce „Detekce a signalizace požáru 
v místech bez hašení“

Obr. 9: Omezení architektury bezpečnostní funkce 
„Detekce a signalizace požáru v motorových  
prostorech“
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Funkční bezpečnost

Potvrzení celkové bezpe čnosti

- vycházíme z Ex(λ), kde λ=konst
- platí vztah:

• Výpo čet intenzity nebezpe čných nezjišt ěných poruch sou částí

tDUePFH λ−−= 1 λDU>0, t≥0

1,142·10-9SIL 1Akční prvek s hasivem pro prostor topného agregátu

1,142·10-10SIL 2Akční prvek s hasivem pro motorový prostor

1,142·10-10SIL 2Signalizace na stanovišti strojvedoucího

1,142·10-10SIL 2Řídicí jednotka

1,142·10-9SIL 1Čidlo rozvaděče

1,142·10-9SIL 1Čidlo topného agregátu

1,142·10-9SIL 1Čidlo SM

Intenzita nebezpečných 
nezjištěných poruch λDU

[h-1]

Úroveň integrity 
bezpečnosti

Součást systému na potlačení požáru

Tab. 5: Přehled vypočtených hodnot intenzity nebezpečných poruch součástí u zařízení na potlačení
požáru

• Výrobce musí prokázat tyto požadavky
- SIL pro každou bezpečnostní funkci
- λDU pro každou součást systému

( ) [ ]11ln −−−= h
t

PFH
DUλ
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