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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá programovatelnými automaty a novými trendy v této oblasti, jako jsou 
bezpečnostní programovatelné automaty. Dále je v  této diplomové práci uveden funkční návrh 
obvodu nouzového zastavení a nouzového vypnutí. Pak  následné prověření funkčnosti tohoto 
zapojení a vyhodnocení výsledků.  
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Abstract: 

The thesis deals with programmable logic controllers and new trends in this area, such as safety 
programmable logic controllers. In this thesis is also introduced a functional design of circuit of 
emergency stop and emergency shutdown. Then follows the verification of the functionality of this 
linkage and evaluation of results. 
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symbol název jednotka 
AC Střídavé napětí  (V) 
DC Stejnosměrné napětí (V) 
I Elektrický proud (A) 
U 
 

Elektrické napětí 
 

(V) 
 

zkratka význam  
Apod. A podobně  
A/D Analogoví / Digitální  
Atd.  A tak dále  
Cca Cirka (přibližně)  
HW Hardware   
KPA Kompaktní programovatelné automaty  
MPA Modulární programovatelné automaty  
Např. Například   
Obr. Obrázek  
PA Programovatelné automaty  
PC Osobní počítač  
PLC Programmable Logic Controller  
SIL Pravděpodobnost výskytu nebezpečných chyb  
SREC Elektrický řídící systém související s bezpečností  
SW.  Software  
Tab.  Tabulka  
Tzv.  Tak zvaný  
1oo2 One out of two  
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Úvod: 

 
Oblast použití programovatelných automatů se nadále rozšiřuje a tímto důsledkem stále více 
zasahuje do produktů lidské činnosti. V současné době si jen těžko někdo dokáže představit 
průmyslové řízení bez řídících systémů v podobě programovatelných automatů (PLC). A to hlavně 
pro jejich velké výhody při projektování a realizaci řídících systémů. Tyto systémy v součastné 
době nedostačují bezpečnostním požadavkům na zařízení. Tuto řeší normy, které vyžadují větší 
nároky na bezpečnost řízení a osob. Proto se v úlohách pro zajištění bezpečnosti řízeného procesu 
přidává k standardním PLC další bezpečnostní moduly či karty a také bezpečnostní externí 
hardware, jak dále popisuji ve své diplomové práci.  
 

 
. 
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1.1 Historie PLC 
 
Vznik programovatelných automatu se datuje ke konci 60. let (1968 - General Motors). V této době 
si vývojáři kladli za úkol nahradit efektivnějším způsobem reléovou a později i bezkontaktní 
logiku. Vycházejí z předpokladu, že budou zpracovávat binární informace a k tomu navrhují 
architekturu s bitovým jádrem. V 70. letech v době velmi pomalých procesorů s 8 nebo 16 bitovým 
slovem se objevuje kvaziparalelní řešení. Během první poloviny 80. let se staly programovatelné 
automaty velmi důležitým řídícím prostředkem pro řízení technologických procesů, výrobních 
linek. A to díky rozvoji mikroelektronické technologie, která měla za důsledek vytlačení 
centralizované řízení, reprezentované řídícími počítači a minipočítači distribuovanou řídící 
techniku. Přestože programovatelné automaty zůstávají na dlouhou dobu pozadu 
v programátorském komfortu za řídícími počítači, mají spousty dalších výhod (které je 
upřednostňují) jako jsou: vysoká spolehlivost, nižší náklady na kabeláž, snazší rozdělování řídící 
struktury na samostatné celky s jasně definovatelnými rozhraními, snadná údržba, vysoká stabilita 
jednoduchého operačního systému. 
V dnešní době se nejčastěji označují zkratkou PLC (Programmable Logic Controller). Česká 
zkratka je PA (Programovatelný automat). Německá zkratka je SPC (Speicherprogrammierbare 
Steerung). 
 
1.2 Definice PLC z normy ČNS EN 61131-1 
 
Definice: (ČNS EN 61131-1): PLC je číslicově pracující elektronický systém konstruovaný pro 
použití v průmyslovém prostředí, využívající programovatelnou paměť pro interní ukládání 
uživatelsky orientovaných instrukcí pro provádění specifických funkcí (logických, sekvenčních, 
časovacích, čítacích, komunikačních, organizačních) za účelem řízení strojů či procesů, a to 
prostřednictvím digitálních nebo analogových vstupů a výstupů. Jak programovatelná řídící 
jednotka, tak periferní zařízení, jsou konstruovány pro snadné začlenění do systémů průmyslového 
řízení.            [4] 

 
1.3 Možnosti uplatnění PLC 
 
Programovatelné logické automaty mají využití ve všech oblastech průmyslu, také i v civilním 
životě. Používají se na řízení strojů, výrobních linek, kontrolu výrobních procesů a sběr dat, rovněž 
také na řízení vytápění a klimatizace v budovách, na komplexní ovládání "inteligentních" 
rodinných domů, nebo pro výstražné a zabezpečovací systémy, regulaci spotřeby elektrické energie 
apod.            
 
1.4 Požadavky na PLC 
 
1) Robustnost: Programovatelné automaty byly navrženy tak, aby odolávaly všem nepříznivým 

vlivům okolí (vlhkost, nízkým a vysokým teplotám, otřesy, mechanickému poškození, prašnost 
atd.). Proto se dají PLC nasadit i v těch nejobtížnějších pracovních prostředí co nejblíže k 
řízené technologii. Tato velká odolnost se také pochopitelně projevuje na jejich robustnosti a 
uchycení.  

2) Spolehlivost: Je jedním z nejzákladnějších požadavků na PA. Zajišťuje bezpečný provoz řízené 
technologie při nasazení v nejobtížnějších podmínkách. Zvlášť jsou zde kladeny velké nároky 
na odolnost proti rušení.   

3) Diagnostika: Při provozu PA se vyžaduje snadná a rychlá možnost identifikace, rychlé a 
snadné odstranění závady. Proto se v některých systémech používá tak zvaná samotestovací 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


  
 

diagnostika. Nebo pro rychlý přehled a opravu bez připojení PC se používají Panely Operátora 
(kde je možnost rychlé odstranění chyby a překonfigurování programu). 

4) Architektura: Je vysvětlena v kapitole 1.6. (Modularita PLC a požadavek na komunikaci 
s periferiemi jako jsou měřící akční čeleny) 

5) Programování: Slouží pro základní nastavení, nebo možné přednastavení. To nám umožňuje 
především programovací panel, připojený poblíž základního řídícího bloku. (viz kapitola 1.8) 
 

1.5 Rozdělení PLC podle provedení 
 

A) mikroPLC – Jsou to jedny z nejmenších a nejlevnějších PLC, nabízejí uživateli pevnou 
sestavu vstupů a výstupů. U kterého se musí rozhodnout jen pro jeden typ systému, který 
už nemůže dodatečně rozšiřovat. MikroPLC se zařazuje do kategorie ,,spotřebního 
materiálu”, to díky svému kompaktnímu provedení a hlavně velmi nízké ceně (cca 
jednotky tisíc korun). Mají obvykle redukovaný funkční a programátorský komfort jen na 
nezbytné minimum, komunikační možnosti mnohdy chybějí. Hlavním použitím 
programovatelných automatu této kategorie je realizace logické výbavy jednoduchých 
strojů a mechanismů, která se tradičně řešila pevnou reléovou logikou. Při porovnání ceny 
ovládacích prvků, relé, časových programátorů, stykačů, je zřejmé, že použití mikro PLC 
je výhodné a účelné už u nejprostších aplikací.                [20]  

 

 
 

obr. 1:  Příklad mikro PLC 

 

B)  kompaktní PLC – Toto provedení nabízí určitou, i když omezenou, variabilnost ve volbě 
konfigurace. Zákazník si muže vybrat a připojit k základnímu modulu, jeden nebo několik 
přídavných modulů z omezeného sortimentu s pevnou kombinací vstupů a výstupů, např. 
modul s 8 binárními vstupy a 8 binárními výstupy (tranzistorovými nebo reléovými), 
modul rychlých čítačů, analogový vstupní nebo výstupní modul, modul regulátoru apod. 
Některé kompaktní systémy se navíc vyznačují ještě vnitřní modulárností, kdy konfiguraci 
základního modulu lze sestavit osazením základní desky násuvnými moduly vhodného 
typu („piggyback"). Typickými aplikačními oblastmi jsou např. řízení klimatizačních 
zařízení a technického vybavení v budovách, ovládání garážových vrat, zvedacích plošin, 
mycích linek, prodejních automatů, balicích strojů apod. KPA mohou sloužit i jako 
komponenty v distribuovaných řídicích systémech.               [20] 
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obr. 2:  Příklad kompaktních PLC 

 

C) modulární PLC - Jejich předností je velká volnost při volbě konfigurace, které poskytují 
modulární programovatelné automaty. Do různých variant plochého zadního rámu lze 
zasouvat libovolné moduly (typicky v počtu 4, 6, 8 a 14 modulů). U některých variant 
může být jeden systém tvořen několika rámy (základní a rozšiřovací moduly). Rozšiřovací 
moduly mohou být připojeny na vzdálenosti stovek metrů. Místo rozšiřujících modulů 
mohou být připojeny podsystémy tvořené kteroukoliv z variant. U úloh většího rozsahu je 
důležitá problematika MMI (Man Machine Interface), tedy rozhraní mezi člověkem a 
strojem, případně technologickým procesem. Mělo by být dostatečně uživatelsky vstřícné s 
vizualizací a diagnostikou chyb. Nezbytným doplňkem MPA jsou také ovládací panely, 
datové terminály a vizualizační prostředky. MPA lze aplikovat ve veškerých průmyslových 
procesech.                          [20] 

 

 

obr. 3:  Příklad modulárních PLC 

 
D)  softPLC - Jsou to počítačové systémy představují zcela zvláštní kategorii řidičích systémů. 

Základem je uspořádání s počítačem a se souborem distribuovaných pasivních modulů, 
které jsou propojeny s rychlou a hlavně spolehlivou průmyslovou sběrnicí. Základní řízení 
zastává počítač. Komunikační funkce a funkce související se spolehlivým fungováním v 
reálném čase a se zajištěním dostatečně rychlé odezvy na vnější události, (který vylučuje 
známé problémy s Windows) zajišťuje buď samotný počítač (PC, IPC) se standardním HW 
(jedná se o počítače ze specializovaným nebo zvláště upravovaným operačním systémem). 
Také zde můžeme použít specializovaný ,,PLC koprocesorem” (zásuvným modulem pro 
PC s vlastním procesorem, spolehlivým operačním systémem reálného času a s vlastním 
programovým vybavením), jinak se dají také použít samostatné počítačové moduly, které 
komunikují s PC. Centrální počítač realizuje veškeré řídicí funkce PLC (uživatelský 
program PLC a systémové služby PLC). Obrovskou výhodou Soft PLC je možnost 
integrovat v jednom systému funkce PLC a jeho vývojového prostředí spolu s 
operátorským rozhraním, s vizualizací a archivací technologických dat, s optimalizačními, 
expertními a diagnostickými funkcemi. Soft PLC se používají velice zřídka. Jejich 
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plošnému využití brání hlavně vysoká cena (technického i programového vybavení), ale 
také veliká hmotnost.                     [1] 

 

 

obr. 4:  Příklad  SoftPLC  
 

E) PLC pro bezpečné řízení – (SafetyPLC) vysvětleny v kapitole 2. 
 

F) PAC (Programmable Automation Controller) - Je to systém, který může řídit, monitorovat, 
pořizovat a poskytovat data, komunikovat s firemními počítači prostřednictvím ethernetu. 
Dále také v plné míře poskytuje analogové a diskrétní řízení, řízení chodu, dále také 
schopnost komunikovat se zařízením přes sériový protokol a vzdálené monitorování. PAC 
nám také umožní redukovat výdaje na síťový hardware, protože obsahuje komponenty jako 
např. vestavěné síťové rozhraní. Výběr PAC je třeba přizpůsobit velikosti daného systému. 
PAC, která jsou určena pro rack se vstupy a výstupy jsou vhodná k řízení menších provozů 
a instalací typu RTU. Oproti PC je u PAC hlavním z požadavků, aby  odolávala zatížení 
běžného průmyslového provozu (teplota, vibrace, vlhkost, prach, elektrické rušení nebo 
další výjimečné podmínky.        [19]+[21] 

 

 

 

obr. 5:  Příklad řízení PAC  
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1.6 Základní schéma blokové PLC 
 

 
 

obr.6: Základní schéma blokové PLC  

 
Na obrázku číslo 6 blokového schématu PLC jsou vidět základní blokové části: 
 

A) PCU –  Zpracovává informace, tzv. podle programu čte z operační paměti hodnoty vstupů 
a pomocných proměnných, provádí s nimi logické (případně i numerické) operace 
a výsledky ukládá do operační paměti. Modul, který tvoří jádro PLC, se vyrábí v široké 
škále provedení dle výkonu procesoru. PCU je jediný modul, ve kterém se během 
životnosti daného PLC dá pružně reagovat na vývoj mikroelektronické technologie. Slouží 
k řízení a zpracování dat programovatelného automatu.  

 
B) Paměti - Tento prostor se dělí na paměť uživatelskou, systémovou a paměť dat. 

V uživatelské paměti se ukládá uživatelský program. Jsou to především paměti typu 
EPROM nebo EEPROM, které mají kapacitu kolem desítek kB až po jednotky MB u 
modulárních PLC, u kompaktních PLC spíše v desítkách kB. Za druhé, systémová pamět:  
jsou zde umístěny důležité systémové programy. Ty jsou uloženy taktéž v pamětích typu 
EPROM. Za třetí: v samostatné jednotce, je umístěna přídavná uživatelská paměť. 
V paměti dat typu RAM jsou umístěny uživateli dostupné registry, zápisníkové registry, 
čítače, časovače a většinou i vyrovnávací registry pro obrazy vstupů a výstupů. Tento počet 
registrů výrazně ovlivňuje možnosti PLC. Adresovatelný prostor vytýčený pro 
vstupy/výstupy omezuje počet připojitelných periferních jednotek.               [2] 

 
C) Interface -Jednou z neopomenutelných vlastností PLC je schopnost komunikovat se 

vzdálenými moduly vstupů a výstupů s podsystémy i nadřízenými systémy, 
s operátorskými panely a s jinými inteligentními přístroji, s počítači a s jejich sítěmi. Pro 
komunikaci a přenos dat se používají sběrnice RS 232, RS 485, Ethernet, Profibus, 
Modbus, DeviceNet sefety, EterNet/IP Safety  a atd.               [16] 

Sběrnice 

Digitální 
vstupy 

Digitální 
výstupy 

Analogové 
vstupy 

Analogové 
výstupy 

Technologický proces  

 
PCU 

 
Paměti 

 
Interface 

 
Programovací 

zařízení 

 
 

PC 
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D) Digitální vstupy (hardwarové vstupy) – využívají se na sběr dat z řízených přístrojů, jedná 

se například o zpětné hlášky od různých druhů zařízení jako jsou snímače, tlačítka, stykače, 
relátka a různé druhy vypínačů a spínačů, které předávají informaci do řídícího systému o 
stavu zařízení např.  zapnuto a vypnuto. A plní tyto funkce: ochraňuje všechny konkrétní 
vstupy PLC před poškozením i zničením, chybným napětím či přepětím, nebo odfiltrování 
krátkodobých rušivých impulsů (např. pomocí zpoždění signálu), galvanické oddělení 
obvodu vstupního modulu od centrální jednotky (pomocí optočlenů), signalizace stavu 
vstupů (pomocí LED diod na čelním panelu jednotky). U některých automatů je připraven 
prostor pro popis jednotlivých vstupů. Nejpoužívanější jednotky pro vstupy střídavé v 
rozsazích 24 V, 48 V, 115 V a 230 V, stejnosměrné - v rozsazích 5 V, 12 V, 24 V, 48 V. 

 
E) Digitální výstupy (hardwarové výstupy)- využívají se na ovládání, jedná se například o 

ovládání různých druhů zařízení jako jsou stykače, relátka a různé druky zapínacích a 
vypínacích prvků. Plní tyto funkce: galvanické oddělení signálu přicházejícího z CPU od 
signálu předávaného z výstupní jednotky akčním členům (pomocí optočlenů), zesílení 
signálu na potřebnou úroveň, ochrana výstupů před zkratem, signalizace stavu výstupů 
(pomocí LED diod). Dodávají se v různých variantách a provedeních: pro stejnosměrná 
spínaná napětí (nejčastěji 24 V, 48 V) se spínacími prvky tranzistorovými typu NPN i PNP, 
pro střídavé spínané napětí 24 - 250 V AC, 24 - 48 V AC, 115 - 230 V se spínacími prvky 
triakovými a pro stejnosměrné i střídavé napětí (do 250 V AC/60V DC) se spínacími prvky 
reléovými. V součinnosti u vstupních a výstupních prvků dochází k vlastnímu řízení a 
zpětné informaci o provedení správné funkce. Tímto dochází k vyhodnocení každé operace 
a nebo poruše zařízení a z toho vyplývající odstavení poruchového zařízení.  

 
F) Analogové vstupy - Využívají se na sběr dat z řízených přístrojů, jedná se o data ( například 

o informace jako jsou napětí, proud, teplota, vzdálenost, odpor, vlhkosti, tlaku, síly, 
hladiny, rychlosti, ale i inteligentní přístroje s analogovými výstupy). Další součástí je A/D 
převodník s rozsahem 8 nebo 12 bitů. Sortiment bývá široký, např. jednotky pro určité typy 
čidel - pro termočlánky. Analogové moduly s galvanickým oddělením dovolují zvýšit 
odolnost systému proti rušení, v některých situacích jsou principiálně nenahraditelné.   [16] 

 
G) Analogové výstupy – využívají se pro řízení zařízení se spojitým charakterem vstupního 

signálu jako jsou např. spojité frekvenční měniče, servopohony, ale třeba i ručkové měřicí 
přístroje apod. Nezbytnou součástí je D/A převodník, většinou mívá rozsah 8 nebo 12 bitů. 
Analogové výstupy jsou buď napěťové nebo proudové, nebo také aktivní, pasivní. Aktivní 
nemusejí mít akční členy připojení na vlastní zdroj proudu, protože je napájený přímo z 
analogového proudového výstupu automatu. Takto připojený akční člen má omezenou 
hodnotu maximálního odporu.                   [16] 

 
Dále máme na výběr z široké škály vstupních a výstupních karet, s kombinovanými vstupy a 
výstupy, se speciálními funkcemi (řízení několika os obráběcích strojů, řízení větrných nebo 
malých vodních elektráren). 

 
H) Napájecí zdroj - napětí elektrické okruhy procesoru a vstupů a výstupů. Standardní 

napájecí napětí je 24 V DC nebo 230 V AC.                [19] 
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Komunikační možnosti PLC 
 
Na začátku byly PLC nezávislé systémy, které neměly schopnost komunikovat s dalšími řídícími 
systémy. S vývojem automatizace a řídící techniky jsou komunikační rozhraní už běžné i v těch 
nejmenších PLC.   
 
Komunikaci PLC s okolím můžeme rozdělit na: 

A) komunikaci servisní – programování, diagnostika,  
B) komunikaci s nadřazenými prvky – SCADA, řízení výroby atd. 
C) komunikace s ostatními řídícími systémy - po průmyslových sběrnicích (ProfiBus, 
       CAN Bus, Ethernet, DeviceNet sefety, EterNet/IP Safety atd.) 
D) komunikace s moduly vzdálených V/V, inteligentními čidly a akčními prvky 
E) komunikace s prvky HMI - operátorské panely 

 
1.7 Princip činnosti PLC  

 
obr. 7: Schéma principu činnosti PLC 
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Základní popis principu činnosti PLC 

 
Základní činnost PLC je založena na cyklickém řízení programu, tzv. skenování. Tento princip je 
zřejmý z obrázku 7. V PCU (centrální jednotce) se všechny operace provádějí mezi registry. Těch 
jsou tam desítky, ale pro vysvětlení základního principu činnosti jsou důležité jen první dva: 
Programový čítač – využívá se k uložení adresy té instrukce v paměti, která se bude provádět 
v příštím kroku. Takže má za úkol čtení programu z paměti a jeho provádění instrukci za instrukcí. 
Pro provádění logických operací je důležitý registr zvaný bitakumulátor. Na počátku logické 
operace se do něj vloží první operand, druhý operand je v pracovním registru a výsledek operace je 
uložen zase do bitakumulátoru. Logická hodnota obsahu bitakumulátoru pak rozhoduje v tom zda 
se provedou (je-li bitakumulátor = 1) či neprovedou (je-li bitakumulátor = 0) následující instrukce, 
které modifikují obsah datové paměti a tím i výstupů z automatu do procesu. V programu jsou 
uloženy jednotlivé příkazy, a jak již bylo udáno, provádí se cyklicky. Datová paměť se dělí na dvě 
části: první je přímo svázána s jednotlivými vstupy a výstupy (tj. každý vstup a výstup má svůj 
obraz v datové paměti), druhá ukládá konstanty, mezivýsledků výpočtů atd. Než se zahájí vlastní 
cyklus, sejmou se hodnoty všech vstupů a zapíší do příslušné části datové paměti. Obsah celé 
datové paměti je v průběhu cyklu modifikován a po ukončení cyklu se hodnoty výstupních 
proměnných přenesou z datové paměti na výstupy z automatu. Instrukce prováděné v programu se 
týkají logických proměnných, ale rovněž tak práce s číselnými proměnnými, pokud je automat 
vybaven možnostmi aritmetických operací. Jednou z důležitých instrukcí je podmíněný skok, ten 
umožňuje určitou část programu při jeho provádění vynechat. Jednotlivý skok, programový cyklus 
(sken), trvá přibližně milisekundy, což umožňuje velice dobrou, rychlou reakci řídicího systému na 
situaci v řízeném procesu.                     [9] 
 

1.8 Programování PLC 
 
Jak už víme z historie původně byly PLC určeny především jako náhrada logických kontaktních 
řídících systémů, vycházejí proto programovací jazyky také z předpokladu na přímý přepis 
logických funkcí do řídícího programu. V dnešní době vytlačují díky svým parametrům klasické 
regulátory (respektive s nimi splývají). Z tohoto důvodu existuje v oblasti programování PLC 
mnoho programovacích jazyků orientovaných na technické vybavení programovatelných automatů 
příslušného výrobce. Tím vysoce roste problém s kompatibilitou programového vybavení 
v různých firmách, což úplně znemožňuje komunikaci mezi programovatelnými automaty různých 
výrobců. A tím i nerovný boj na trzích. Proto zavádíme  standardizaci v programovatelných 
logických automatů, která vzniká v prosinci roku 1993 vznikla první verze normy IEC 61131 a 
v lednu 2003 verze druhá.  
 
Mezinárodní norma IEC 61131 se věnuje programovatelným automatům – jejich funkci, provedení 
hardwaru a komunikací i způsobům jejich programování. Tato norma byla po technické stránce 
zpracovávaná organizací PLCopen a oficiálně vydaná Mezinárodní elektrotechnickou komisí 
(International Electrotechnical Commission – IEC). Dříve měla norma označení jen čtyřmístné 
číslo IEC 1131. Počáteční šestka byla přidána později, v souvislosti s přijetím normy IEC 1131 do 
systému norem Evropské unie. 
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Norma se dělí na 8 částí: 
 
- Část 1: Všeobecné informace (General information) 
- Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky (Equipment requirements and tests) 
- Část 3: Programovací jazyky (Programming languages) 
- Část 4: Uživatelské pokyny (User guidelines) 
- Část 5: Údaje o zprávě a údržbě (Messaging service specification) 
- Část 6: Komunikace prostřednictvím sběrnice (Communications via fieldbus) . 
- Část 7: Programování fuzzy řízení (Fuzzy control programming) 
- Část 8: Pokyny k používání a provádění programovací jazyky (Guidelines for the application and 
implementation of programming languages)       [4] 
 
1.9 Programování PLC (Norma ČSN EN ISO  61131-3) 
 
Tato část 3 mezinárodní normy EN 61131 specifikuje syntaxi a schematiku programovacích 
jazyků, určených pro programovatelné řídicí jednotky, jak je definováno v ČSN EN ISO 61131, 
část 1. Funkce programových vstupů, zkoušení, řídicího systému atd. jsou specifikovány v ČSN 
EN ISO 61131, část 1. Mezinárodní norma obsahuje 219 stran anglického textu. Jsou zde popsány 
požadavky na programovací jazyky PLC a na způsoby aktivace programu v PLC, popisuje celkem 
5 jazyků rozdělených do dvou základních skupin (popsány a znázorněny na obr: 8, 9, 10, 11, 12) 
 
 Norma ČSN EN ISO 1131-3 definuje následující požadavky na vlastnosti programového vybavení: 

 
1. nezávislost na technickém vybavení (přenositelnost programů) 
2. jednotný programátorský přístup (stačí jedno školení pracovníků na jeden typ PA) 
3. možnost ladění softwaru již ve fázi návrhu (chybu programu je žádoucí odhalit ještě před 

testováním v provozu při uvádění technologie do výroby) 
4. strukturovanost a modularita (logický systém bývá začleněn do složitějšího celku, ve 

kterém je nutné udržovat přehled) 
 
Rozdělení programovacích jazyků podle normy ČSN EN ISO 61131-3 
 
1) Jazyky textové: A) Instruction List 
        B) Structured Text 
 
2) Jazyky grafické: A) Ladder Diagram 
       B) Function Block Diagram 
       C) Sequential Function Chart   
 
První skupinu tvoří jazyky textové: 
 
 IL – Instruction List – Jazyk vycházející z prezentace řídícího algoritmu jako reléového obvodu – 
jednoduché, pro provozního elektrikáře snadno pochopitelné (jazyk instrukcí) Tento programovací 
jazyk se používá zejména u malých aplikací, nebo v částech programu, ve kterých je kladen důraz 
na rychlost. Program napsaný v IL se skládá ze sekvence instrukcí (podobné jako assembler). 
Jednotlivé instrukce se píší na samostatné řádky a skládají se u operandu a modifikátoru.  
                             [19] 
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LDN   B 
OR      C 
AND   A 
ST       Q1 
ANDN D 
ST       Q2 

 
 

obr. 8: Příklad programovacího jazyka Instruction List   
 

 ST – Structured Text – jazyk strukturovaného textu je jedním ze dvou hlavních programovacích 

jazyků pro PA definovaných normou ČSN EN ISO 1131-3, využívá strukturovaný text pro zápis 

programového kódu vyšší programovací jazyk strukturovaný do bloků syntakticky obdobně jako 

jazyk C či pascal. Umožňuje větvení (IF-THEN-ELSE a CASE OF) a cykly (FOR, WHILE, 

REPEAT). Hlavní použití je tam, kde je řešení problému pomocí grafického zápisu velmi 

komplikované.                    [19] 

 

 
 

 

 

        Q1:=A AND (NOT(B) OR C) 

 
Q2:=Q1 AND NOT(D) 

 

 

 

 
obr. 9: Příklad programovacího jazyka Structured Text   

 

 

Druhou skupinu tvoří jazyky grafické: 
 
LD – Ladder Diagram – jazyk kontaktních schémat Jazyk vycházející z prezentace řídícího 
algoritmu jako reléového obvodu – jednoduché, pro provozního elektrikáře snadno Pochopitelné 
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obr. 10: Příklad programovacího jazyka Ladder Diagram    

 
 
 FBD – Function Block Diagram – jazyk funkčního blokového schématu. Toto grafické 
programovací prostředí umožňuje zobrazení toku dat a signálů skrz funkční bloky. Kód se tvoří 
signálovými linkami a funkčními bloky.  
- signálové linky spojují dva logické body digramu:  

-1 vstupní proměnnou a vstup funkčního bloku 2  
- výstup jednoho funkčního bloku se vstupem druhého funkčního bloku 
- výstup funkčního bloku s výstupní proměnnou funkční diagram je čten zleva doprava, 
přičemž signálové linky musí být na každé straně stejného typu (vstupy, výstupy)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 11: Příklad programovacího jazyka Function Block Diagram  

  

SFC – Sequential Function Chart – grafická verze funkčních grafů. Nejedná se o plnohodnotný 

programovací jazyk. Jde spíše o definovaný způsob grafického záznamu programu. Graficky 

orientovaný programovací jazyk, program je tvořen: 

-kroky s asociovanými akcemi 

-přechody s asociovanými logickými podmínkami 

-orientovanými spoji mezi skoky a přechody 
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Definici SFC odpovídá jazyk GRAFCET (Graphe Fonctionnel de Etapes Transition), (ČSN EN 60 

848), který vychází z tzv. Petriho sítí, upravených pro potřeby programování řídicích systémů. 

 

 
 

obr. 12: Příklad programovacího jazyka Sequential Function Chart   
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2. SafetyPLC - Bezpečnostní programovatelné automaty 
 
Základem u bezpečných programovatelných automatů je zdvojení všech hlavních částí zařízení a 
také provádění průběžných kontrol (sebekontrol) vnitřní i vnější funkce. Je-li signál „bezpečný“ je 
na vstupu zpracován, odsouhlasen, vyhodnocen a odeslán na „bezpečný“ opakovaně testovaný 
výstup. Tyto safetyPLC disponují dvěma nezávislými procesory pracujícími s vlastní Flash a RAM 
pamětí. Oba tyto procesory zpracovávají shodný signál ze vstupní karty automatu při běhu 
programu. Výsledná data jsou přiváděna na BUS sběrnici přes komparátor, kde se kontroluje 
průběžně jejich shoda. Přitom jsou dále na vstupy automatu vysílány z testovacího obvodu 
průběžně vlastní kontrolní signály, které nebrání vlastnímu provozu, velmi podobné signály jsou 
vysílány i na další tři kontrolní místa v architektuře PLC včetně výstupu. Jestliže je kdekoliv 
detekován rozdíl ve shodě dat ve zpracování testovacích signálů, je to velmi rychle vyhodnoceno 
jako systémová chyba a běh zařízení je zastaven.                [10] 

 

  

obr. 13: Blokové zapojení safetyPLC 

 

2.1 Kdy a proč aplikovat safetyPLC   
 
I když jsou safetyPLC při porovnání ze standardním PLC při stejném počtu vstupů a výstupů asi 
tak o 25 až 30% dražší, při dodržení doporučeného zapojení (křížového) pro standardní PLC 
v aplikacích, kde se musejí dodržet zvýšené nároky na bezpečnost, je poměr ceny ve prospěch pro 
safetyPLC. V dnešní době se bezpečnostní programovatelné automaty používají ve všech odvětví, 
ale nejčastěji je můžeme spatřit ve zpracovatelském průmyslu, energetice a v zábavních a 
sportovních zařízení. Všude tam kde hrozí zvýšené riziko výskytu ohrožení.                [3] 
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2.2 Hardwarové vybavení safetyPLC 
 
Hardwarové vybavení safetyPLC  je velmi podobné jako u běžné PLC  a odlišnosti jsou vysvětlené 
v kapitole 3. Na vstupy bezpečného PA lze zapojit velmi velkou škálu bezpečnostních senzorů a 
přístrojů jako jsou elektronické koncové snímače, koncové snímače s klasickým kontaktem, 
dotykové lišty a nárazníky, nášlapné rohože, třístavové povolovací spínače, světelné závory – 
mříže – clony, spínače nouzového zastavení, spínače dvouručního ovládání, výstupy z jiných 
bezpečnostních relé a stykačů.   
 
2.3 Programování SafetyPLC          
 
Stejně jako hardware musí se certifikovat i software pro danou úroveň bezpečnosti. 
Naprogramování se uskutečňuje prostřednictvím dodávaného konfiguračního programu postupem 
vyhovujícím požadavkům normy ČSN EN ISO 61508.  Programátor na PC za pomoci známého 
grafického editoru vytvoří program podle zadání konstruktéra. Každá společnost disponuje 
vlastním programovacím prostředím. Společnost ALLEN-BRADLEY, jejichž produkty se budu 
zabývat má programovací jazyk pro safetyPLC vysvětlené v kapitole 2.7.3 a 2.7.4.   
 
2.4 Certifikace a normy pro safetyPLC 
 
Jak se vyvíjí nové technologie a zvyšují se požadavky na bezpečnost obsluhy v průmyslových 
provozech. A dále je stále více výrobků určených pro bezpečnost strojního zařízení zabudováno v 
komplexních a programovatelných elektronických systémech. V praxi se pak zmíněná komplexnost 
systémů, bohužel, stává příčinou špatně dohledatelného určení toho, jak se bude bezpečnostní 
zařízení chovat v případě závady. Proto vznikla v záři roku 2002 velmi důležitá norma IEC/EN 
61 508 - Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických 
systémů souvisejících s bezpečností.          [5] 
 
2.4.1Norma IEC/EN 61508 
 
Vznik normy  
 
Přibližně v 80. letech devatenáctého století se vývoj zaměřuje u řídících systémů na software. Kvůli 
jeho nepřehlédnutelným výhodám, jako jsou: rychlost vytvoření, lze ho kopírovat a snadno 
přizpůsobovat novým potřebám zákazníků, proto se stal používanějším než čistě hardwarová 
řešení. Ale stále častěji jeho využití lze spatřit také v oblosti souvisejících s bezpečností. Kde o 
jeho správné funkčnosti lze pochybovat. Zjistilo se, že je nemožné v této době dostatečně ověřit, 
zda software odpovídá specifikaci, nehledě na to jak správnou specifikaci požadavků na software 
vůbec získat. Proto v tomto období bylo programování spíše uměním než projektováním a 
projektování související s bezpečností bylo mezi softwarovými odborníky vůbec neznámé. Navíc 
k bezpečnosti se nepřistupovalo z hlediska její podstaty, ale jen za předpokladu, jestli výrobek 
pracuje spolehlivě, je „bezpečný“. Přitom spolehlivost a bezpečnost nemají stejný význam. 
S rostoucí složitostí a z toho vyplývající velikostí systému, nám navíc vyplývá otázka „jak prokázat 
bezpečnost systému a jak jej bezpečně naprogramovat“. Tyto otázky se nezaměřovaly jen na 
software ale i na hardware.  
 
Tuto dlouho neřešenou otázku musela vyřešit mezinárodní elektrotechnickou komisi (International 
Electrotechnical Commission – IEC) a vypracovala dvě studie, které se zabývaly moderním 
programovatelným elektronickým systémům souvisejícím s bezpečností (jedna zaměřená na 
Software a druhá na hardware). Hlavním cílem těchto studií je získat základy normy, která 
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v budoucnu poslouží konstruktérům jako návod, jak postupovat při návrhu jimi projektovaných 
systémů. Všechny tyto snahy vedly začátkem 90. let ke vzniku návrhu normy IEC 1508  přesně 
v roce 1995, který prezentuje přístup k funkční bezpečnosti. Tato norma klade důraz při návrhu na 
přístup založený na výpočtu rizika, kdy jednotlivé kroky související s bezpečností vycházejí 
z rizika, který námi navrhovaný systém představuje okolí. A ne jako postupy používané před 
normou, založené na návrhu a realizaci co nejlepšího systému a poté následné obhájení jeho 
bezpečnosti. Protože, jestli je možné se dobrat k postatě rizika a určit, jaké máme rizikové faktory 
omezit, můžeme stanovit požadavky na bezpečnost. Bezpečnostní požadavky vedou 
k efektivnějšímu zmenšení rizika. Při oddělování požadavků na bezpečnost a požadavků na funkční 
schopnosti zařízení se dosáhne velmi podstatné zjednodušení a lepší přehlednost. A z toho lze lépe 
prokázat, že naše uskutečněná opatření s cílem zmenšit riziko odpovídají jeho úrovni zajištění.  
IEC 61508 je norma navazující na návrh normy ICE 1508. Tato norma je obecným dokumentem 
určeným pro všechna odvětví průmyslu. Obsahuje přibližně 400 stran a je rozdělena na sedm dílů.  
 
Rozsah platnosti z normy IEC 61508 
 
Tato mezinárodní norma obsahuje hlediska, které se doporučuje zvážit při použití elektrických / 
elektronických / programovatelných elektronických systémů (E/E/EPS – electrical / electronic / 
programmable electronic systém) pro zajištění bezpečnostních funkcí. Hlavním cílem této normy je 
usnadnit tvorbu aplikačních mezinárodních norem příslušných technických komisím za příslušné 
aplikační oblasti odpovědným. To umožní zvážit všechny činitele s danou aplikací spojené a tím 
vyhovět všem specifickým potřebám příslušné aplikační oblasti. Dalším cílem této normy je 
možnost využití elektrických / elektronických / programovatelných elektronických (E/E/EPS – 
electrical / electronic / programmable electronic) systémů souvisejících s bezpečnostní i 
v oblastech, kde nejsou příslušné aplikační mezinárodní normy dispozici.    [5] 
 
Rozdělení normy IEC 61508 
 
Tato norma se skládá z těchto částí uváděných pod společným názvem Funkční bezpečnosti 
elektrických, elektronických a programovatelných elektronických systémů z bezpečností:  
IEC 61508-1 : Část 1: Všeobecné požadavky 
IEC 61508-2 : Část 2: Požadavky na elektrické, elektronické a programovatelné elektronické 
                        systémy související s bezpečností.  
IEC 61508-3 : Část 3: Požadavky a software 
IEC 61508-4 : Část 4: Definice a zkratky 
IEC 61508-5 : Část 5: Příklad metod určování úrovní integrity bezpečnosti 
IEC 61508-6 : Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a 61508-3 
IEC 61508-7 : Část 7: přehled techniky a opatření 
 
Norma IEC 61508 vychází z modelu ukázaného na obr.14.  Na Obrázku je vidět výchozí řízené 
zařízení  (EUC) spojené s řídícím systémem, které spolu pak vytvářejí určité hodnoty (např.: ovládá 
signalizaci železnice adt.), ale jsou součastně pro své okolí zdrojem nebezpečí.  
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Obr. 14: Riziko a bezpečnostní funkce k jeho zmenšení 
 

Norma IEC 61508 vyžaduje aby každé známé riziko spojené s EUC nebo řídícím systémem, bylo 
nalezeno, definováno a určena jeho nebezpečnost. Riziko které po vyhodnocení je nepřijatelné je 
třeba zmenšit jak ukazuje obr.15. Většinou nejlehčí možnou variantou jak zmenšit riziko je změně 
uspořádání EUC nebo jeho řídicího systému. Pak se ale můžeme dostat do situace kdy další změny, 
už jsou neekonomické a nebo se nedá riziko určit. Jestli-že zbytkové riziko je nepřijatelné, musíme 
vytvořit v řídícím systému bezpečnostní funkce, nebo přidáme do systému jedno nebo několik 
ochranných zařízení obr.14. Principiálně se doporučuje oddělit ochranný systém od systému 
řídicího. Z obrázku 15 je na první pohled vidět, že při zmenšování rizika, kterého chceme 
dosáhnou, je určeno rozdílem mezi rizikem, jehož zdrojem je EUC (se svým řídicím systémem) a 
rizikem, které za určitých okolností považujeme za přípustné. Úroveň rizika je vždy jenom a jenom 
přibližná a případné snížení tohoto rizika se nedá přesně určit. Na obrázku 15 je znázorněno, jak při 
dosažení snížení rizika se můžeme lišit od předpokládaného nutného zmenšení.   
 
K vytvoření bezpečnostních funkcí, které ztělesňují hlavní principy normy, je třeba uskutečnit tyto 
kroky: 

A) identifikovat a analyzovat všechna rizika spjatá s EUC a jeho řídicím systémem, 
B) určit pro každé identifikované riziko jeho přípustnou úroveň (přípustné riziko), 
C) určit pro každé nepřípustné riziko jeho potřebné zmenšení, 
D) stanovit pro každé zmenšení rizika požadavky na bezpečnost včetně jejich úrovně integrity 

bezpečnosti (SIL), 
E) vytvořit bezpečnostní funkce nutné ke splnění požadavků na bezpečnost, 
F) realizovat bezpečnostní funkce, 
G) schválit bezpečnostní funkce.      

 
Ačkoliv je norma formálně určena pro E/E/PE systémy související s bezpečností, poukazuje také na 
to, že bezpečnostní funkce mohou být vytvořeny i jinými technickými způsoby (hydraulické 
systémy) a popř. také externími opatřeními (postupem práce), jak naznačuje i obr.15.           [18] 
 

 

 

 

 

Systém řízení EUC 

Ochranný systém 
Bezpečnostní 

funkce 

Bezpečnostní funkce 

Hodnoty 
+ 

Rizika 
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Obr. 15: Nutné zmenšení rizika a prostředky k jeho dosažení  
 

Úrovně integrity bezpečnosti 
 
Při tvorbě důležitých systémů je třeba používat spolehlivé pracovní prostředky. V případě 
bezpečnostní systémů je zde myšleno zajištění bezpečnosti. Čím budeme požadovat větší 
bezpečnost systému, tím musí být menší četnost poruch. Mírou výskytu četnosti nebezpečných 
poruch je integrita bezpečnosti systému definovaná v části 4 normy IEC 61508 jako 
pravděpodobnost při které bude přístroj/systém uspokojivě pracovat za daných podmínek během 
určitého časového intervalu. Což dále vysvětluje norma SIL (kapitola 2.5) 
 
2.4.2 Norma IEC/EN 61511 
 
V roce 2003 na základě kmenové normy IEC 61508 vznikla norma IEC 61511 -  Funkční 
bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů (Functional safety 
– Safety instrumented systems for the process industry sector). (obr: 16) 
V těchto normách IEC 61511- 1, 2 a 3 jsou popsány návrhy na zjednodušený postup zavedení 
bezpečnostního systému. Platí pro všechny fáze životního cyklu bezpečnosti od začátku (počáteční 
koncese) přes projekt, zavádění, provoz, až po údržbu a nakonec vyřazení z provozu.  
 
 

 
obr. 16: Vztah mezi IEC 61511 a IEC 61508 
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Použitelnost normy: 
 
Tato norma platí pro všechny fáze životního cyklu bezpečnosti od začátku (počáteční koncese) přes 
projekt, zavádění, provoz, až po údržbu a nakonec vyřazení z provozu. Dále také umožňuje, aby 
s ní byly harmonizovány existující i nové národní normy pro specifické průmyslové oblasti.     
Pro normu IEC 61511 je charakteristické následující: ukládá požadavky na funkční bezpečnost, ale 
neurčuje, kdo za uplatnění těchto požadavků odpovídá (například jako dodavatel, vývojář, majitel 
provozované strany, smluvní strana), vzniklá odpovědnost muže být přidělena různým stranám 
podle bezpečnostního návrhu, nebo podle národního ustanovení. 
 
Postup při výběru metod k určení požadované SIL 
 
V dnešní době existuje spousta způsobů jak určit požadovanou SIL pro určitou úlohu. Ale která 
metoda je pro daný systém vhodná, závisí na mnoha faktorech, jako jsou:  

A) složitosti úlohy  
B) metodické pokyny od dozorčího orgánu  
C) povaha rizika a požadované snižování rizika 
D) odolnost a zkušenost osob, které jsou k dispozici 
E) dostupnost informací o parametrech týkajících se rizika. 

Je zde také možnost používat více než jednu metodu najednou. Kvantitativní metoda se používá při 
prvotních pokusech o zjištění SIL. Když výsledek této metody je zařazení SIL 3 nebo SIL 4, tak se 
přechází k přesnějšímu rozboru za použití semikvantitativních metod. 
 
Model ALARP 

 
K jedním z  hlavních kritérií, která se používají při správě rizik v průmyslu, patří tyto údaje: 

a) je dané riziko tak velké, že se musí zcela odmítnout, 
b) je riziko tak malé nebo bylo natolik minimalizováno, že je bezvýznamné, 
c) je riziko někde mezi stavy uvedenými ad a) a b) a již bylo sníženo na nejnižší možnou 

úroveň, a to s přihlédnutím k přínosům plynoucím z jeho přijetí a se zvážením nákladů 
na jakékoliv jeho další snížení. 

Zde je označován zkratkou ALARP princip, který se používá při určování SIL, ale spadá do 
kategorie kvantitativní. Princip ALARP nám navrhuje aby se riziko snížilo, „až když je to rozumě 
možné“ či na úroveň, která je „nejnižší rozumně možná“ 
 
Semikvantitativní metoda 
 
Při posuzování rizik se používá Semikvantitativní metoda, kterou lze rozdělit do sedmi hlavních 
kroků: 

A) Odhalení/identifikace nebezpečí procesu. 
B) Identifikace bezpečnostních vrstev (bezpečnostní vrstvy zahrnují všechny bezpečnostní 

systémy, které jsou k dispozici k zabezpečení procesu, tj. SIS, bezpečnostní systémy 
založené na jiných technických principech, vnější zařízení pro snížení rizik a reakci 
obsluhy). 

C) Určení iniciačních událostí. 
D) Vytvoření scénáře nebezpečných událostí pro každou iniciační událost. 
E) Odhad četnosti výskytu iniciačních událostí a spolehlivosti existujících bezpečnostních 

systémů na základě historických dat nebo technikou modelování. 
F) Kvantifikování četnosti výskytu podstatných nebezpečných událostí. 
G) Vyhodnocení následků všech podstatných nebezpečných událostí. 
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2.5 SIL 
 
Koncepce SIL (Safety Integrity Level, úroveň integrity bezpečnosti) nám umožňuje objektivně 
sledovat a stanovovat riziko při provozu technologických procesů a zmenšit je na přijatelnou 
úroveň. K tomu příslušná norma ČSN EN ISO 61508, navrhuje obecné požadavky na systém a 
komponenty zajištující funkční bezpečnost průmyslových zařízení a procesů, také ze způsoben 
stanovení rizika (používá se tak zvaný graf rizik), nebo dalším způsoben tj. metodou dimenzování 
přiřazených bezpečnostních funkcích, od základních snímačů, přes složitější logické (řídicí) 
obvody, až k akčním členům tak, abychom mohli chybu vyloučit (jedná-li se o systematické 
chyby),  nebo je regulovat (chyby náhodné). Dále se také používá k určení funkční bezpečnosti, 
způsob vyčíslení pravděpodobnosti selhání zařízení při výkonu bezpečnostní funkce. Pro strojní 
existují tři úrovně – SIL3 je „nejspolehlivější“ a SIL1 nejméně spolehlivá. Při spojení s ostatními 
hodnoceními, používá SIL ke srovnání úroveň průmyslové meze selhání PFD a bezpečnostních 
funkcí potřebných pro proces. Důležitým faktorem při volbě úrovně SIL je hodnocení podle toho, 
jaké práce probíhají v pozadí. V jednotlivých úrovních SIL musí být zaveden systémy řízení, aby 
bylo zajištěno, že příslušnou oblast činností budou obsluhovat lidí s dostatečnou úrovní proškolení. 
Také se musí řešit parametry požadavků na bezpečnost, které se používají k účinnějšímu stanovení 
bezpečnostních požadavků a mají být splněny. Například komponenty a systémy z hlediska jejich 
konstrukčního provedení, dále také ověření a určení po dobu životnosti projektu a současně také 
sledují vlivy prostředí a ostatní faktory, které, jak se známo, mají nepříznivý dopad na optimální 
fungování systému. Ještě lepším příkladem je zacházení se systémy a podsystémy podle normy ICE 
61508. Zde jsou popsány komplexní podsystémy, jako je bezpečnostní PLC.  V této normě v první 
části nalezneme vylučujícím systematické selhání a následným opatřením řídicím celý podsystém 
při výskytu systémového selhání. Ve druhé podčásti se blíže prezentuje spolehlivost systému a 
používají se k tomu ukazatele pravděpodobnosti selhání za hodinu. Třetí podčást se zabývá 
omezeními architektury. Jedním z příkladů jde uvést kombinaci schopnosti tolerance poruch 
v rámci podsystému a rovnováha těchto schopností s ohledem na zakomponované diagnostiky – s 
narůstající tolerancí a signifikancí diagnostiky narůstá i hodnota. 
Úroveň integrity bezpečnosti bezpečnostních funkcí (Safety Integrity Level – SIL) je definována 
čtyři kategorie od SIL 1 (nejnižší úroveň bezpečnosti) po SIL 4 (nejvyšší úroveň bezpečnosti). Tyto 
kategorie SIL nám představují výslednou pravděpodobnost výskytu nebezpečné poruchy dané 
bezpečnostní funkce. U každé kategorie SIL je stanoven kvantitativní požadavky na pohotovost 
(availability) jednotlivého komponentu bezpečného systému. Tedy principem: při snižování rizika, 
budou kladeny vetší požadavky na systém, který riziko snižuje.      
Norma SIL má pro pravděpodobnost výskytu nebezpečných chyb dvě základní tabulky. Tabulka 
číslo 1 platí pro nepřetržitě činné systémy (norma ČSN EN 61508 nám zavádí termín „systém s 
vysokým, popř. trvalým vyžádáním„). Druhá tabulka platí pro systémy, které pracují na základě 
jednotného požadavku (na vyžádání; tzv. on-demand systems nebo low-demand systems; podle 
ČSN EN 61508 „systémy s nízkým vyžádáním„; tab.2). Podle této vztyčné normy je pro systémy 
pracující na základě vyžádání požadované činnosti méně než jednou za rok. Tím je vysvětlen rozdíl 
mezi hodnotami v tabulce 1 a 2., který je 1 · 104 (rok má asi 10 000 hodin). Když vezmeme v potaz 
požadavek na činnost v kategorii SIL 4, u systému pracujícího na vyžádání, pak nám vyplyne jedna 
porucha za deset tisíc let více v přepočítané tabulce 3. 
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Úroveň integrity 

bezpečnosti 

Režim provozu s vysokým nebo nepřetržitým vyžádáním  
(Pravděpodobnost bezpečné poruchy za hodinu) 

4 ≥10-5<10-4 
3 ≥10-4<10-3 
2 ≥10-3<10-2 
1 ≥10-2<10-1 

 
tab.1: Vztah SIL a pravděpodobnosti výskytu nebezpečné poruchy za hodinu jeho chodu u systémů 

s trvalou činností (kategorie „s vysokým, popř. trvalým vyžádáním“ podle ČSN EN 61508) 
 

 
Úroveň integrity 

bezpečnosti 

Režim provozu s nízkým vyvážením 
(Střední pravděpodobnost poruchy plnit svou navrženou funkci na 

vyžádání) 
4 ≥10-5<10-4 
3 ≥10-4<10-3 
2 ≥10-3<10-2 
1 ≥10-2<10-1 

 
tab.2: Vztah SIL a pravděpodobnosti výskytu nebezpečné poruchy u systémů činných na vyžádání 

(kategorie „s nízkým vyžádáním podle ČSN EN 61508) 
 

 
Úroveň integrity 

bezpečnosti 
Režim provozu s nízkým vyvážením 

(Střední pravděpodobnost poruchy plnit svou navrženou funkci na 
vyžádání) 

1 Ne více než jedna nebezpečná chyba v bezpečnostní funkci za 10 let 
2 Ne více než jedna nebezpečná chyba v bezpečnostní funkci za 100 let 
3 Ne více než jedna nebezpečná chyba v bezpečnostní funkci za 1000 let 
4 Ne více než jedna nebezpečná chyba v bezpečnostní funkci za 10000 let 

 
tab.3:  Přepočet úrovně integrity bezpečnosti: cílové míry poruch pro bezpečnostní funkci pracující 

v režimu provozu s nízkým vyvážením 
  
Ale tyto kategorie se dají použít jen v případe jednoduchého elektromechanického hardwaru, 
použitím údajů o četnosti poruch. Na druhou stranu pro složité systémy a také v případě softwaru, 
kde nejsou poruchy náhodné, ale systematické, nejde SIL prokazovat. Zde je pak nutné začít 
sledovat bezpečnost od začátku jeho vývoje. Pak tedy vyžaduje SIL 1 základní znalosti 
projektování a nezbytné dodržování zásad řízení jakosti jako např. ISO 9000. Pro vyšší úroveň SIL 
se vyžaduje, aby se ještě tento základní požadavek zpřísnil. Tyto požadavky na hardware a 
software jsou uvedeny v části 2, popř. části 3 normy. 
 
Dále můžeme využít pro posouzení rizika úroveň vlastností PL která je definovaná v normě ČSN 
EN ISO 13849. 
 

PL Průměrná pravděpodobnost nebezpečné poruchy za hodinu (1/h) 
a ≥10-5 až < 10-4 
b ≥10-6 až < 10-5 
c ≥10-6 až < 10-6 
d ≥10-7 až < 10-6 
e ≥10-8 až < 10-7 

 
tab.4:  Průměrná pravděpodobnost nebezpečné poruchy za hodinu (1/h) 
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EN (IEC) 62061 -Bezpečnost strojních zařízeni – Funkční bezpečnost elektrických, elektronických 
a programovatelných elektronických systémů 
 

Tato mezinárodní norma je určena pro konstruktéry strojního zařízení, výrobce řídicích systémů a 
montážní pracoviště a ostatní pracovníky, kteří se podílejí na specifikaci, návrhu a potvrzení 
platnosti (validace) SRECS. Stanovuje postupy a požadavky pro dosažení požadované funkce. Tato 
norma patří do oblasti norem strojního zařízení v rámci IEC 61508. Je určena pro usnadnění 
specifikace funkce řídicích systémů vztahujících se k bezpečnosti s ohledem na významná 
nebezpečí spojená se strojem (viz 3.8 z ISO 12100-1). Tato norma je rámcovou normou z oblasti 
strojního zařízení týkající se funkční bezpečnosti SRECS strojů. Obsahuje pouze ta hlediska 
bezpečnostního životního cyklu, která se vztahují k určení bezpečnostních požadavků na základě 
potvrzení platnosti (validace) bezpečnosti. Uvedené požadavky o bezpečném používání SRECS 
(Elektrický řídící systém související s bezpečností - Safety-Related Electrical Control System) 
mohou také sloužit pro další fáze životního cyklu SRECS. Existuje mnoho situací u strojů s 
použitím SRECS, jako části bezpečnostních opatření, které byly použity pro dosažení snížení 
rizika. Typickým příkladem je použití ochranného krytu s blokováním, který v případě otevření pro 
umožnění postupu do nebezpečného prostoru zajistí, aby řídící systém zamezil vykonávání 
nebezpečné funkce stroje. Také v automatizaci přispívá elektrický řídící systém použitý pro 
dosažení správné funkce stroje k bezpečnosti snížením rizik spojených s nebezpečími vznikajícími 
přímo v důsledku poruch řídícího systému. Tato norma poskytuje metodiku a požadavky pro: 
- stanovení požadované integrity bezpečnosti pro každou řídicí funkci související s bezpečnosti, 
která má být v rámci SRECS realizována;  
- umožnění návrhu SRECS odpovídajícího stanoveným řídícím bezpečnostním funkcím; 
- začlenění podsestav vztahujících se k bezpečnosti podle ISO 13849; 
- potvrzení platnosti (validace) SRECS. Tato norma je určena pro použití v rámci soustavného 
snižování rizika popsaného v ISO 12100-1 a v souvislost                
 
2.6 CIP Safety 
 
Základní a tudíž i nejzajímavější vlastností protokolu CIP je ta, že jen přidává bezpečnostní funkce 
k již existujícím a fungujícím protokolům. CIP je otevřený protokol, který vyvíjela specializovaná 
skupina organizací pod názvem ODVA (Open DeviceNet Vendor Association), kterou tvoří 
nejvýznamnější výrobci automatizační techniky a bezpečnostních systémů (Rockwell Automation, 
Omron Corporation a Sick AG). Tento již už certifikovaný protokol je schválen zkušebnami TÜV a 
BGIA. Výsledkem je otevřený interoperabilní bezpečnostní protokol, který spolupracuje s nejvíce 
používanými sítěmi EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet a splňuje požadavky příslušných 
mezinárodních standardů pro bezpečnostní systémy. Hlavní výhoda spočívá u CIP protokolu v tom, 
že se dá využít součastně připojení bezpečnostních i standardních zařízení do jediné otevřené sítě. 
Další neopomenutelnou výhodou protokolu CIP Safety je že umožňuje komunikaci mezi dvěma 
bezpečnostními zařízeními od různých výrobců pomocí sítí na bázi standartu CIP (jako jsou sítě 
DeviceNet, EtherNet/IP), bez nutnosti dalšího programování. Dále tento protokol umožňuje 
flexibilitu návrhu, větší produktivitu, snadnější školení a údržbu, ale hlavně dokonalejší řešení 
bezpečnosti, podle požadavků na zajištění bezpečných pracovních podmínek pro zaměstnance a 
dokonalejší řízení bezpečnosti.  
Proto Německá certifikační TÜV Rheinland certifikovala protokol CIP Safety pro použití v 
aplikacích s úrovní bezpečnostní integrity SIL 3 podle standardů IEC 61508 („Funkční bezpečnost 
elektrických, elektronických a programovatelných elektronických bezpečnostních systémů“) a 
EN954 do kategorie 4. I když standard IEC 61508 výslovně neřeší problematiku sítí, členové 
organizace ODVA při vytváření protokolu CIP Safety použili jeho kvantitativní a kvalitativní 
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měřítka jako základ pro zmapování příslušných úrovní bezpečnosti při komunikaci v otevřených 
sítí.                           [13] 
 

 
 

 
 

obr. 17: Bezpečnostní a standardní zařízeni sdílející stejnou síť 

 

 
 

obr. 18: Síť CIP safety 
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2.6.1 Bezpečnostní sít DeviceNet Safety a EtherNet/IP Safety 
 
Bezpečnostní sít DeviceNet Safety 
 
Standard DeviceNet Safety vychází z bezpečnostního rozšíření DeviceNet protokolu, který byl 
vyvinut organizací ODVA (Open DeviceNet Vendor Association), K rozvoji této technologie nám 
napomáhá fakt, možnosti koexistence standardních a bezpečnostních zařízení v síti DeviceNet. 
Bezpečnostní čidla, snímače, atd.,mohou pracovat přímo u pohonů a řídící jednotky zabezpečení 
mohou komunikovat se standardními jednotkami PLC. Produkty fungující se standardem 
deviceNet safety stejně jako ostatní bezpečnostní zařízení hodně snižují vznik rizika tím, že velice 
rychle rozpoznávají chyby a jsou schopné na mě reagovat s dostatečnou účinností. Ale o proti 
jiným zařízením však  nevyžadují vyhrazenou síť ani žádné další kabely                                  [14] 
 
 Bezpečnostní sít EtherNet/IP Safety 
 
Standard EtherNet/IP (EtherNet/Industrial Protocol) je jeden z nejvyužívanějších standardů 
průmyslového Ethernetu, zejména vyvýjeny pro průmyslovou automatizaci. Základem je ve 
stoprocentní kompatibilitě s Ethernetem TCP/IP, přináší jako hlavní výhodu možnost využít 
standardní technické a programové prostředky Ethernetu, při konfigurování a ovládání 
automatizačních prostředků. Je také produktem vývoje konsorcia výrobců a organizací ODVA. 
Standard EtherNet/IP byl ukázán a představen veřejnosti v roce 2001 a je standardizován pro 
normy IEC 61158.                    [14] 
 
2.7 Rozdělení SafetyPLC od firmy Allen bradley 
 
2.7.1 Bezpečnostní relé 
 
Bezpečnostní relé poskytují vysokou úroveň ochrany a bezpečnosti, také výrobcům strojů pomáhají 
zkracovat čas potřebný pro instalaci, tím i snižuje náklady. Ale na druhou stranu musí splňovat 
požadavky pracovních strojů. K tomu slouží norma IEC/EN 60204 která stanovuje základní 
požadavky na vybavení strojů. Dále také musí provozovatel podle EN 954-1 provést odhad rizika 
spojeného s příslušným strojem a dále sestavit zařízení, které bude odpovídat bezpečnostním 
kategoriím 1,2,3, nebo 4. Tyto relé se vyznačují velkou všestrannou použitelností a velmi 
jednoduše rozšiřitelnou modulární konstrukcí. 
Firma ALLEN BRADLEY nabízí díky velký sortiment bezpečnostních relé. Ve výrobním 
programu GuardMaster lze nalézt jednoúčelové modely, které jsou navrženy pro použití s 
bezpečnostními světelnými závorami, spínači, pro dvouruční ovládání, kontaktními rohožemi, 
nouzové zastavení, víceúčelové modely, jako také modulární řada bezpečnostního relé Minotaur. 
 
Bezpečnostní relé  Minotaur MSR11RTP 
 
Jedním z široké rodiny minotaur  je bezpečnostní relé MSR144RTP, které můžeme zapojit se 
čtyřmi různými konfiguracemi vstupů a zároveň velmi snadno rozšiřovat díky páskovým 
konektorům pro rozšíření jednoúčelovými moduly. Zároveň jde připojit až pět v libovolné 
kombinaci jednotek s mžikovým nebo zpožděným výstupem. Toto relé umožňuje svím uživatelům 
provést spínání několika bezpečnostních obvodů nebo různých napětí pomocí jediného příkazu 
„nouzového zastavení“ Při zkombinování bezpečnostního relé MSR144RTP se zásuvnými 
výstupními rozšiřovacími moduly, vzniká kombinace vhodná pro složité aplikace, ve kterých 
požadujeme flexibilitu a vysoký počet vstupních kontaktů.  
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Bezpečnostní relé kromě nepřehlédnutelného snížení nákladů a složitosti zapojení, zjednodušuje 
také vedení velkých skladových zásob, protože tato modulární konstrukce vyhovuje širokému 
rozsahu specifikací zařízení a nároků jednotlivých aplikací. Díky provedení s odnímatelnými 
kódovanými svorkami a rozšířeným diagnostickým funkcím s indikací pomocí relé nejen poskytuje 
vysokou úroveň ochrany a bezpečnosti, nýbrž také přispívá ke snížení nákladů na opravy a údržbu. 
Relé MSR144RTP bylo schváleno a vyhovuje základním požadavkům norem 13849-1, IEC/EN 
60204-1, EN 954-1, ISOAS4024.1 a ISOTR12100 a má pro nás důležité označení CE pro všechny 
platné směrnice jako jsou: cULus a TUV.  Bezpečnostní relé je umístěno v pouzdře z polyamidu 
PA 6.6 s třídou ochrany IP40, které zvyšuje úroveň ochrany proti rázům a vibracím.  Uživatelům 
nabízí velmi praktickou možnost montáže na kolejnici DIN o velikosti 35 mm.             [12] 

 

 
 

obr. 19: bezpečnostní relé 

 
2.7.2 SmartGuard 
 
Firma Allen Bradley v dnešní době nabízí širokou škálu výrobků z této řady. Je to bezpečná řídící 
jednotka s označením SmartGuard 600 a rozměry 102 × 89 × 127 mm, je navržen pro aplikace, 
které jsou tradičně doménou bezpečných relé a bezpečných PLC. Při propojování bezpečnostních 
relé vodiči může být velmi složité. SafetyPLC většinou bývají zase pro základní bezpečnou logiku 
zbytečně drahé a náročné na programování. Bezpečnostní řídící jednotka SmartGuard 600 má 
k dispozici integrováních 16 bezpečných vstupů a 8 bezpečných výstupů, dále také čtyři zdroje 
testovacích pulzů a USB port pro komunikaci a DeviceNet, který podporuje jak standardní 
komunikaci, tak zároveň i komunikaci podle bezpečného protokolu CIP Safety. Základní port 
DeviceNet umožňuje svým uživatelům značně rozšířit počet bezpečných vstupů/výstupů , až na 32 
bezpečných v/v modulů gard I/O a také distribuované v/v používané v systémech GuardLogix. 
Tato komunikace (DeviceNet) může být současně součastně použita k přenosu stavu bezpečného 
systému do standardních PLC a operátorských rozhraní HMI (Human-Machine Interface). Při 
konfiguraci po síti se používá DeviceNet  a pro programování jednotky SmartGuard se využívá 
RSNetWorx for DeviceNet. Port USB se používá k programování základní jednotky SmartGuard 
600 i při konfigurování zařízení na síti DeviceNet, ku příkladu jako jsou moduly  Guard I/O. Díky 
těmto všem vlastnostem nejsou za potřebí další karty pro rozhraní a tím se snižují náklady, údržba. 
Bezpečná řídící jednotky SmartGuard 600 můžeme na vzájem bezpečně propojovat nebo je připojit 
k přístrojům GuardLogix a také k programovatelným řídicím jednotkám GuardPLC. Z tohoto 
řešení plyne výhoda pro řízení uzavření rychlých bezpečných smyček, a při jejich realizaci nestačí 
jediná bezpečná řídicí jednotka.                 [12]+ [15] 
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obr. 20: SmartGuard 

 
2.7.3 GuardPLC 

 
GuardPLC je jedním z bezpečnostních systémů, které nabízí firma Allen-Bradley. Umožňující 
sdílení informací se standardními řídícími systémy prostřednictvím protokolu EtherNet/IP. Díky 
této nové možnosti komunikace mohou výrobci strojů a koncoví uživatelé sdílet důležité 
bezpečnostní informace s řídicími jednotkami GuardPLC 1600 a 1800 nebo 2000. Velkou výhodou 
GuardPLC je optimalizovaný výkon a jak již bylo řečeno, spolehlivá safety síť. Proto GuardPLC 
jsou tvořeny dvěma redundantními procesorovými jednotkami CPU na jednom modulu 
s vestavěným monitoringem. Jejich architektura (obr.13) odpovídá nejnovějším standardům pro 
bezpečnostní systémy. GardPLC a jejich příslušenství I/0 moduly, se navrhují, tak aby měly 
dlouhou střední dobu mezi poruchami (MTFB) a malou pravděpodobnost definované poruchy 
(PFD). A tím můžou být používány v aplikacích až do kategorie 4., protože jsou certifikovány 
podle TÜV Produkt Services a vyhovují požadavkům normy EN954. Dále jsou určeny pro aplikace 
do úrovně SIL 3 podle normy IEC-61508. 
 
Dále v řadě GuardPLC jsou k dispozici integrované bezpečnostní výstupy/vstupy a řada různých 
komunikačních možností v jednom kompaktním balení. Dále pak jsou k dispozici různé typy 
integrovaných i distribuovaných I/O modulů, vysokorychlostních čítačů, analogových vstupů a 
výstupů či bezpečnostních relé se suchými kontakty jsou moduly GuardPLC ideální pro 
bezpečnostní aplikace s rozpoznáváním rychlosti, směru, klidového stavu, teploty, tlaku nebo 
proudění.                     [17] 
 
 
GuardPLC systém se skládají ze čtyř hlavních součástí: 
 
1) Balený nebo modulární kontroler  
2) Bezpečnostní komunikace po sítí: GuardPLC Ethernet a DeviceNet Safety 
3) Distribuované vstupní/výstupní moduly pro GuardPLC, pomocí sítě Ethernet a DeviceNet 
Safety. 
4) Programovací a konfigurační software 
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 GuardPLC 1200 

Controller 
GuardPLC 1600 
Controller 

GuardPLC 1800 
Controller 

GuardPLC 2000 
Controller 

Popis Určeno pro menší 
aplikace vyžadující 
funkční bezpečnosti a 
provozuschopné a 
fixní počet I / O bodů. 

A cena-efektivní 
bezpečnostní PLC 
nabízejí vestavěnou-in 
4-port Ethernet switch, 
digitální I / O, a 
flexibilní možnosti 
komunikace pro 
připojení zařízení. 
 

Analogové vstupy a 
high-rychlost čítačů 
umožňují GuardPLC 
1800 k pocitu teploty, 
tlaku, rychlosti a 
pohybu. 

A high-výkon 
bezpečnostní systém 
snadno a jednoduše, 
aby rozšířila program-
maximum v 
škálovatelné 
bezpečnostní kontroly. 

Paměť  500KB uživatele 
programu 
 500KB použití dat 

 250kB uživatele 
programu  
 250kB použití dat 
 

 250kB uživatele 
programu  
 250kB použití dat 

 500KB uživatele 
programu  
 500KB použití dat 

Digitální I / O  20 vstupů  
 8 výstupů 

20 vstupů  
8 výstupů 

 24 vstupů  
 8 výstupů 

 24 vstupů ¬  
16 výstupů ¬ 

Ostatní I / O 2-vysoká rychlost 
čítačů 

--  8 analogových 
vstupů  
 2 high-rychlost čítačů 
 

 8 analogových 
vstupů ¬  
 8 analogových 
výstupů ¬  
 2 high-rychlost 
čítačů ¬ 

Vestavěné 
Ethernet 

jediný přístav 4-portový switch 4-portový switch jediný přístav 

Ostatní 
komunikace 

ASCII (RS-232) Ethernet / IP  
DeviceNet 
Bezpečnost  
Modbus RTU Slave 
nebo PROFIBUS DP 
Sl 

Ethernet / IP  
DeviceNet 
Bezpečnost  
Modbus RTU Slave 
nebo PROFIBUS DP 
Slave  
ASCII (RS-485)  

ASCII (RS-232) 

 

Tab.5: Produkty guardPLC od firmy allen-bradley a jejich popis 
 

Výhody: 
 
 Výhody vyplývající z použití bezpečnostní PLCs a bezpečnostní sítě zahrnují: 
1) Větší integrace a flexibilita strojových řízení. 
2) Lepší a snadnější diagnostiky  
3) Rychlejší a snadnější údržba 
4) Snížení nákladů na instalaci, uvedení do provozu, a překonfigurování  
5) Snížení nákladů na hardware a design, ve srovnání s použitím bezpečnostních relé 
 
Programování GuardPLC 
 
RSLogix Guard je software vhodný jen pro jednotky GuardPLC. Jeho výhodu spatřujeme v použití 
neomezeného počtu datových značek programových stránek a funkčních bloků, což ukazuje na 
jeho velkou flexibilitu. Po nakonfigurování programu pro námi zvolenou jednotku a jsou 
nadefinovány vstupní/výstupní proměnné v seznamu značek, ze kterých pak vytvoříme spojení 
mezi hardwarem a softwarem (velmi podobné jako u RSLogix 5000). V programu  RSLogix Guard  
máme možnost simulace programu offline. Ukázka programu GuardPLC je na obr: 22. Tento 
program je také certifikován pro aplikace Safety integrity Level 3 (SIL 3). 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


  
 

Distribuované I/0 moduly GuardPLC  
 
Flexibilitu přináší distribuované vstupní/výstupní moduly guardPLC ve standardu Ethernet pro 
řadu bezpečnostních řídicích jednotek Allen-Bradley. Jednotlivé typy nabízejí 8/8 digitálních 
vstupů/výstupů, 16/8 digitálních vstupů/výstupů, 8 analogových bezpečnostních vstupů 
v kombinaci se 4 standardními výstupy a reléový výstup. Dále pak dva digitální I/O moduly jsou 
vybaveny bipolární výstupy pro použití s řídicími jednotkami robotů a jiných specializovaných 
výstupních zařízení. Je zde na dále na výběr analogový modul, který je vybaven osmi vstupy 
bezpečnostní třídy a také standardními analogovými výstupy.  
     

 
  

 

obr. 21:Blokové schéma zapojení GuardLPC s bezpečnostními I/O a příslušenstvím 
 
 
2.7.4 GuardLogix          

 
Systém GuardLogix  není jen bezpečnostní řídící jednotka, jde zde o standardní procesor 
ControlLogix s rozšířenou funkcí bezpečného řízení, které se řídí podle nařízení standardu SIL 3. 
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Zde použitá dvojprocesorová architektura (1oo2) bezpečnostní primární a bezpečnostní partnerský 
procesor. Výhodou systémů tohoto typu je jednotný projekt. Bezpečnostní partnerský procesor je 
základní částí systému, automaticky je konfigurován, bez nutnosti nastavování, konfigurace a 
načítání dat. S řídící jednotkou guardLogix využíváme všechny výhody systému RSLogix 5000, a 
dalšího standardního vývojového prostředí pro další jednotky Allen-Bradley Logix. Řídící systém 
RSLogix 5000 řídí bezpečnostní funkce, ale ručně nemusí zajišťovat oddělování standardních a 
bezpečnostních paměti ani dalšími aspekty oddělení bezpečnosti. Díky systému RSLogix 5000 
všechny tyto problémy nemusíte řešit. Další zásadní výhoda vyplývá z toho, že díky integraci 
bezpečnostních funkcí lze číst bezpečnostní paměť pomocí externích a také standardních logických 
zařízení. Tím neztrácíme čas při získávání bezpečnostních dat z vyhrazeného bezpečného zařízení. 
Výsledkem je jednoduchá integrace celého systému (obr.24) a snadné zobrazení informací o stavu 
bezpečnosti na panelech či displejích. Řídící jednotky GuardLogix  používají velmi ceněný 
standard CIP Safety v síť  DeviceNet pro bezpečnostní I/O operace a síť Ethernet pro vzájemné 
bezpečnostní blokování mezi procesory GuardLogix. Tím mohou jednotky GuardLogix mezi sebou 
sdílet bezpečnostní data pro potřeby 
bezpečnostního blokování mezi různými oblastmi a hlavně stroji. 
 
 

 
Řídicí jednotka 

GuardLogix 
Řídicí jednotka 

GuardLogix 
Řídicí jednotka 

GuardLogix 
 1756-LSP* 1756-L61S 1756-L62S 

■ – ■ 2 MB (standardní) ■ 4 MB (standardní) 

Dostupná paměť pro uživatele ■ 1 MB (bezpečnostní) 
■ 1 MB 
(bezpečnostní) 

■ 1 MB 
(bezpečnostní) 

V/V paměť ■ – ■ 478 kB ■ 478 kB 
Ztrátový výkon (max.) ■ 3,5 W ■ 3,5 W ■ 3,5 W 
Tepelné ztráty (max.) ■ 12,5 kJ/h ■ 12,5 kJ/h ■ 12,5 kJ/h 
Propojovací proud (mA) při 5 V ■ 1200 mA ■ 1200 mA ■ 1200 mA 
Propojovací proud (mA) při 24V ■ 14 mA ■ 14 mA ■ 14 mA 

 
tab. 6: vlastnosti všech GuardPLC   

 
Programování GuardLogix 
 
Software RSLogix™ 5000 je společné vývojové prostředí, které využívají všechny jednotky Logix 
PAC. Tento software je velice flexibilní a pracuje na bázi značek, je snadno použitelný a dostupný 
na trhu. Díky tomuto snadnému prostředí pro vývoj a ladění se při vývoji bezpečného projektu 
může podílet i více uživatelů v režimu online. Po naprogramování je projekt testován a připraven 
k závěrečnému ověření. Uživatel musí nastavit u bezpečnostní úlohy úroveň integrity SIL 3, jejíž 
dodržování musí zajišťovat řídící jednotka GuardLogix. Bezpečná paměť je uzamčena a zajištěna 
ochranou a bezpečnostní logiku již nelze měnit. Po uzamčení bezpečnostní části do režimu SIL 3, 
standardní část systému GuardLogix už pracuje jako běžná řídicí jednotka Logix. Ukázka 
programu GuardLogix je na obr: 23. 
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obr. 22:Ukázka programu GuardLoxig 
 

 
 

obr. 23: Ukázka programu RSLoxig 5000 
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Distribuované I/0 moduly Devicenet Safety    
 
Tyto jednotky jsou vhodné na řízení a monitorování složitých bezpečnostních obvodů, využívá se 
zde všech výhod tradičních distribuovaných I/0 modulů. Přičemž nové I/0 bloky DeviceNet Safety 
nám umožní jednoduše integrovat bezpečnostní i standardní řízení do společného kabelu. Veškeré 
I/0 bloky DeviceNet Safety mají ve výbavě konfiguraci EDS s konfigurovatelnými standardními 
polovodičovými výstupy. Tento dvoukanálový režim podporuje používání modulů v aplikacích 
kategorie 4 a SIL 3. 
 

 

 
 

 

obr. 24:Blokové schéma zapojení GuardLogix s bezpečnostními I/O a příslušenstvím 
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3. Základní odlišnosti standardních PLC a SafetyPLC 
 
3.1Rozdíl mezi architekturou systému běžného PLC a safetyPLC  
 
Při porovnání obr 25 a 26 je zde vidět rozdíl v architektuře běžného PLC a safetyPLC. Běžné PLC 
(jak jde vidět na obrázku), disponuje jedním procesorem, kterým vykonává program, dále paměť 
typu flash pro uložení programu a RAM pro realizaci výpočtů, rozhraní pro komunikaci a vstupní – 
výstupní obvody. SafetyPLC má navíc zařízení: procesor, paměť RAM, flash, které jsou v reálném 
čase kontrolovány pomocí obvodu watchdog a synchronizována prostřednictvím synchronizačního 
obvodu.                                    [3] 

 
obr. 25: Architektura běžného PLC 

 

 
obr. 26: Architektura safetyPLC 

Mikroprocesor Rozhraní 0/I moduly 

Synchronizace 

Mikroprocesor 

Adresová sběrnice 

Datová sběrnice 

Řídící sběrnice 

Obvod Watchdog 

Paměť 
flash 

Paměť 
RAM 

Paměť 
RAM 

Paměť 
flash 

Mikroprocesor 
Rozhraní 0/I moduly 

Adresová sběrnice 

Datová sběrnice 

Řídící sběrnice 

Paměť 
RAM 

Paměť 
flash 
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3.2 Porovnání vstupů běžného PLC a safetyPLC  
 
Porovnání vstupů je vidět na obrázkách 27 a 28 Standardní PLC nemají prostředky na testování 
funkčnosti jednotlivých vstupů. Naproti tomu je bezpečnostním PLC vybaveno interními výstupy, 
které programu umožňují testovat funkčnost každý z jednotlivých vstupů velmi krátkými impulsy 
v průběhu běhu každého z aplikačních programů. 

[3] 

 

 

 
obr. 27 Vstupy  běžného PLC 

 

 

 

 

 

 
Mikroprocesor 

vstup 
1 

vstup 
2 

 

vstup 
N 

 

0/1 Sběrnice 

Adresová sběrnice 

Datová sběrnice 

Řídící sběrnice 
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obr. 28: Vstupy  safety PLC 

 

 

3.3Porovnání vstupů běžného PLC a safetyPLC 
 
Na obrázcích 29 a 30 jsou vidět schémata provedení výstupu běžných a safetyPLC. Běžné PLC 
nemá žádnou možnost testovat stav výstupního obvodu. Na rozdíl safetyPLC testuje výstup na 
třech místech. Každý z výstupů procesorů je kontrolován zvlášť. Jestliže se detekuje rozdíl, situace 
se vyhodnotí jako systémová chyba a výstup není obsloužen.     [3] 
 
 
 
 
 

vstup 
1 

vstup 
2 

 

vstup 
N 

 

Synchronizace  Watchdog 

Testovací 
jednotka 

 
Mikroprocesor 

 
Mikroprocesor 

0/1 Sběrnice 

Adresová sběrnice 

Datová sběrnice 

Řídící sběrnice 
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obr. 29: Výstupy  běžného PLC 

 

 
obr. 30: Výstupy  safety PLC 

 

Další podstatný rozdíl je v používaných perifériích, jako jsou bezpečnostní stykače a bezpečnostní 
relátky, nouzové vypínače.  
 

Mikroprocesor 
1 

Mikroprocesor 
2 Watchdog 

Sledování 
Sledování 

Sledování 

 
Mikroprocesor 
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4. Experimentální prověření spolehlivosti typového SafetyPLC 
 
4.1 Definice nouzového zastavení a nouzového vypnutí  
 
Nouzové zastavení 
 
Každý stroj, který může zapříčinit vznik jakéhokoliv nebezpečí či ohrožení, musí být vybaveny 
zařízením pro nouzové zatavení. Toto nouzové zastavení může být provedeno přímo vypínačem 
pro nouzové zastavení v silnoproudých obvodech, nebo pomocí ovládání přes řídící přístroje 
(systémy) pro nouzové zastavení.   
Při aktivaci zařízení pro nouzové zastavení musejí být odpojeny veškeré spotřebiče, které se mohou 
stát přímým zdrojem nebezpečí. Pro odpojení nebezpečných přístrojů se většinou používají 
elektromechanické přístroje, jako jsou například: výkonové jističe, podpěťové spouště hlavních 
vypínačů nebo pomocné stykače.  
Při přímém ručním ovládání musí být řídící (ovládací) přístroj pro nouzové zastavení opatřen 
hřibovým ovládačem. Kontakty nouzových vypínačů musí být nuceně rozpínány. Po stisknutí 
ovládače nouzového zastavení musí být zabráněno opětovnému spuštění stroje až do doby, než je 
příslušný řídicí (ovládací) přístroj na místě odblokován (uvolněn). Samotné odblokování nesmí vést 
k opětovnému spuštění. 
  
Pro vypínače a řídicí přístroje nouzového zastavení dále platí, že:. 
 

A) Funkce nouzového zastavení musí být ve všech režimech činnosti nadřazena všem 
ostatním funkcím, a musí být kdykoliv k dispozici. 

B) Přívody energie k pohonům stroje, které mohou být příčinou nebezpečných stavů, musí být 
odpojeny tak rychle, jak je to možné, aniž by přitom vznikala další nebezpečí. 

C) Zařízení pro nouzové zastavení nesmí nahrazovat: 
a. ochranná opatření, 
b. automatická bezpečnostní zařízeni. 

D) Povel k nouzovému zastaveni musí mít přednost před všemi ostatními povely. 
E) Povel k nouzovému zastaveni nesmi vyvolávat žádná další nebezpečí: 

c. nesmi bránit činnosti bezpečnostních zařízení nebo provádění bezpečnostních 
funkci, 

d. nesmi bránit činnosti zařízení pro uvolnění osob. 
F) Zařízení pro nouzové zastaveni musí pracovat tak, že nebezpečí je automaticky odvraceno 

nebo sníženo. 
G) Pokud je zařízení prostorově rozděleno na několik oblastí nouzového zastavení, musí být 

identifikovatelné, ke které prostorově oblasti to či ono zařízení pro nouzově zastaveni 
přísluší. 

H) Zařízení pro nouzové zastaveni musí být schopno odolávat očekávaným vnějším vlivům. 
 
Kategorie bezpečného zastavení podle normy EN 60204-1 
 
Norma EN 60204-1 (elektrická zařízení strojů) pojednává mimo jiné o postupech v případě nouze a 
definuje příslušné související pojmy. Funkce "nouzové vypnutí" (vypnutí stroje v případě nouze) 
představuje opatření proti ohrožení elektrickým proudem. Funkce nouzové zastavení (zastavení 
stroje v případě nouze) naproti tomu představuje opatření, které vede k dočasnému zastavení 
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(přerušení) procesu nebo pohybu, které má odvrátit nebezpečí hrozící obsluze stroje.Bezpečné 
zastavení se dodatečně člení: 
Kategorie 0 
zastavení okamžitým odpojením přívodu energie do ovládacích částí stroje (tj. neřízené zastavení). 
 
Kategorie 1 
Řízené zastaveni, při němž zůstávají přívody energie připojeny k pohonům stroje za účelem 
dosažení zastaveni a jsou odpojeny, teprve když je zastavení dosaženo. 
 
Kategorie 2 
Řízené zastaveni, při němž přívod energie k pohonům stroje zůstává zachován. 
 
Umístění přístrojů pro nouzové zastavení 
Přístroje pro nouzové zastavení musí být snadno přístupné. 
Přístroje pro nouzové zastavení musí být umístěny na každé řídicí jednotce a na jiných místech, kde 
může být požadováno vyvolání nouzového zastavení. 
 
Barva ovládacích prvků pro nouzové zastavení 
Ovládací prvky přístrojů pro nouzové zastavení musí mít ČERVENOU barvu. Pokud je 
bezprostředně kolem ovládacího prvku pozadí, musí mít toto pozadí ŽLUTOU barvu. Viz také ISO 
13850. 
 
Nouzové vypnutí podle normy ČSN EN 60204-1 
 

Nouzové vypnutí má být zajištěno tam, kde: 
 

1) ochrany před nebezpečným dotykem živých částí (např. s vodiči, přípojnicemi, soupravami 
sběracích kroužků s kartáči, řídicím zařízením v prostorech pro obsluhu elektrického 
zařízení) se dosahuje pouze umístěním mimo dosah nebo zábranami. 

2) existuje možnost jiných nebezpečí nebo poškození způsobených elektřinou. 
 
Nouzové vypnutí se provádí vypnutím příslušného napájení elektromechanickými spínacími 
přístroji, čímž se uskuteční zastavení kategorie 0 ovládacích částí stroje připojených k tomuto 
napájení. Pokud toto zastavení kategorie 0 není pro stroj přípustné, může být nutné použít jiná 
opatření, například ochranu před nebezpečným dotykem živých částí, takže nouzové vypnutí není 
nutné. 
 
Umístění přístrojů pro nouzové vypnutí 
Přístroje pro nouzové vypnutí musí být umístěny tak, jak je nutné pro dané použití. Obvykle budou 
tyto přístroje umístěny odděleně od řídících jednotek. Pokud je nutné opatřit řídící jednotku 
přístrojem pro nouzové zastavení a přístrojem pro nouzové vypnutí, musí být použity prostředky 
zabraňující záměně mezi těmito přístroji. 
 
Barva ovládacích prvků pro nouzové 
vypnutí  
Ovládací prvek přístrojů pro nouzové vypnutí musí mít ČERVENOU barvu. Pokud je 
bezprostředně kolem ovládacího prvku pozadí, musí mít toto pozadí ŽLUTOU barvu.  
Kde by mohlo dojít k záměně mezi přístrojem pro nouzové zastavení a přístrojem pro nouzové 
vypnutí, musí být použity prostředky pro omezení záměny na minimum. 
Místní ovládání hlavního vypínače pro funkci nouzového vypnutí 
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4.2 Základní popis dopravníku PS201  
 
V mé diplomové práci řeším problematiku bezpečnostních systémů nouzového zastavení a vypnutí, 
na poháněcí stanice PS201. Tato stanice se nalézá na Dolech Nástup Tušimuce, Libouš 1 a slouží 
k přepravě skrývky.  
PS 201 je standardní bezobslužná, dvoumodulová, čtyř pohonová stanice řízená frekvenčními 
měniči.  
 
Popis rozmístění nouzových tlačítek na poháněcí stanici: 
 
62-SBN3 je bezpečnostní tlačítko pro nouzové zastavení umístěné u vstupu na PS z levé strany. 
62-SBN4 je bezpečnostní tlačítko pro nouzové zastavení umístěné u vstupu na PS z pravé strany. 
62-SBN5 je bezpečnostní tlačítko pro nouzové zastavení umístěné u pohonu M1.  
62-SBN6 je bezpečnostní tlačítko pro nouzové zastavení umístěné u pohonu M3. 
62-SBN7 je bezpečnostní tlačítko pro nouzové zastavení umístěné u pohonu M2. 
62-SBN8 je bezpečnostní tlačítko pro nouzové zastavení umístěné u pohonu M4. 
62-SBN9 je bezpečnostní tlačítko pro nouzové zastavení umístěné u přesypu. 
62-SBN10 je bezpečnostní tlačítko pro nouzové zastavení umístěné v prostoru napínacího zařízení. 
62-SBN11 je bezpečnostní tlačítko pro nouzové zastavení umístěné na plošině u rozvody A.  
62-SBN12 je bezpečnostní tlačítko pro nouzové zastavení umístěné na plošině u rozvody B.   
08-BSN1 je bezpečnostní tlačítko pro nouzové vypnutí umístěné na u vstupu na PS z levé strany. 
08-BSN2 je bezpečnostní tlačítko pro nouzové vypnutí umístěné na u vstupu na PS z pravé strany. 
08-BSN3 je bezpečnostní tlačítko pro nouzové vypnutí umístěné na plošině u rozvody A. 
08-BSN4 je bezpečnostní tlačítko pro nouzové vypnutí umístěné na plošině u rozvody B. 
08-SBN5 je bezpečnostní tlačítko pro nouzové vypnutí umístěné v prostoru napínacího zařízení. 
08-SBN6 je bezpečnostní tlačítko pro nouzové vypnutí umístěné u přesypu. 
Rozmístění nouzového zastavení a vypnutí je voleno, tak aby vyhovovalo potřebám kontrol a 
možnosti odstavení dle příslušných norem.  
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OBR PS201 
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4.3 Navržené bezpečnostní přístroje 
 
V tomto zapojení jsem navrhnul použití těchto bezpečnostních přístrojů: 
 
 GuardLoxig 5561 a GuardLoxig 55LSP 
 Safety I/0 modul 1791ES IB8XOBV4 
 Stykač 100S-C 
 Nouzové tlačítka 
 
GuardLoxig 5561 má katalogové označení 1756-L61S  
Primary controller se skládá z I/O rozhraní, pamětí a procesoru, který vykonává standardní a 
bezpečnostní funkce a komunikuje z 1756-LSP  při vykonávání bezpečnostních v guardlogix. Ke 
standardním funkcím patři: I/0 kontrole, časování, výpočty, komunikaci, aritmetické výpočty. 
Kapacita paměti pro standardní funkce je 2MB a pro bezpečnostní funkce je 1MB 
GuardLogix nepodporuje upgrade z uživatelského programu, ukládá a vyhledává pomocí 
Compactflash 
Tři pozice pro klíč na přední straně 1756-L61S umožňují nastavení pozic pro mody procesoru.  
Tyto tři mody jsou: RUN, PROGram, REMote,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
obr. 32: 1756-L61S 

 
GuardLogix 55LSP má katalogové označení 1756-LSP    
Safety partner je coprocessor která poskytuje zálohu pro funkce související s bezpečností 
v systému. GuardLogix 1756-PSL, splňuje normy SIL 3. Musí být nainstalovaný do slotu hned po 
pravé straně 
primární řadič. Nemá klíč na přepínání módů ani komunikační port  RS-232. Jeho konfigurace a 
výkon je řízen z primárního řadiče. Také jako provozní režim, který je řízem podle primárního 
řadiče.  
Kapacita paměti pro bezpečnostní funkce je 1MB a pro standardní funkce paměť chybí  
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Safety I/0 modul 1791ES IB8XOBV4 
 
Základní popis safety I/0 modulu je popsán v kapitola 2.7.4 

 
 
 

obr.33: Safety I/0 modul 1791ES 

 
I/O Field Power 

Číslo  
1 Input 
2 Input 
3 Output 
4 Output 

 
 

Číslo Terminal 18 Functional earth 
1 Functional earth 19 Safety output 0(1)/switch +24V dc 
2 Safety input 0 20 Safety output 1(1)/switch 24V dc common 
3 Safety input 1 21 L-/24V dc common 
4 Test output 0 22 S+/24V dc 
5 Test output 1 23 Safety output 2(1)/switch +24V dc 
6 Safety input 2 24 Safety output 3(1/switch 24V dc common 
7 Safety input 3 25 L-/24V dc common 
8 Test output 2 26 S+/24V dc 
9 Test output 3/muting 27 Safety output 4(1)/switch +24V dc 

10 Safety input 4 28 Safety output 5(1)/switch 24V dc common 
11 Safety input 5 29 L-/24V dc common 
12 Test output 4 30 S+/24V dc 
13 Test output 5 31 Safety output 6(1)/switch +24V dc 
14 Safety input 6 32 Safety output 7(1)/switch 24V dc common 
15 Safety input 7 33 L-/24V dc common 
16 Test output 6 34 S+/24V dc 
17 Test output 7/muting   

 

tab. 7 Vstupy/výstupy u safety I/0 modul 1791ES 
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Stykač 100S-C 
 
Tento bezpečnostní stykač z řady 100S-C je vybavený mechanickými spojeními (mechanically 
linked) pozitivně vedenými kontakty, které používáme v obvodech se zpětnou vazbou pro moderní 
bezpečnostní aplikace. Hlavní výhodou tohoto stykače je, že se jeho přídavné kontakty nerozepnou 
v případě, že jeden z hlavních kontaktů zůstane svařený. 
 

 

 

 

obr. 34: Stykač 100S-C 

 

Nouzové bezpečnostní tlačítka 
 
V tomto projektu jsem zkompletoval nouzové bezpečnostní tlačítka z: 
 

1) Mžikové tlačítkového operátora z katalogovým číslem 800FP-MM64 
2) Kompaktní blok ze závorou z katalogovým číslem 800F-PX33S 
3) Kontaktní bloky z katalogovým číslem 800F-X10 

 
4.4 Popis funkcí zapojení 
 
4.4.1 Popis funkce nouzového zastavení 
 
Nouzové zastavení se skládá ze  dvou okruhů nouzových tlačítek (62-SBN3 až 62-SBN12) jak jde 
vidět na obrázku XX, které jsou monitorovány a řízeny Safety I/0 modulem (1791ES IB8XOBV4), 
První okruhu je připojen do safety I/0 modulu na kontakty IN0 a T0. Při rozpojení tohoto okruhu 
libovolným tlačítkem nouzového zastavení nebo při mechanickým přerušením spojení dojde 
k okamžitému vyhodnocení v řídícím systému, který v reálném čase vydá  příslušný povel  na 
výstupu bezpečnostního modulu (kontakty OUT0, OUT1, OUT2, OUT3). A dojde k okamžitému 
sepnutí bezpečnostních relátek (62-KAN1, 62-KAN2,08-KAN1 08-KAN2 ), které přes své 
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kontakty rozpojí (bezpečně odepnou) podpěťové cívky pro požadavek nouzového zastavení (230V 
a 400V u tohoto projektu). Na stykačích (62-KAN1, 62-KAN2,08-KAN1 08-KAN2 ) jsou dodány 
přídavné pozitivně vedené rozpínací pomocné kontakty, které slouží jako diagnostický prvek. Tyto 
pomocné kontakty jsou připojeny do vstupu PLC přes vstupní kartu a dále zpracována.   
 
Taktéž funguje i druhý bezpečnostní okruh, který je připojen do I/0 safety modulu na kontakty IN1 
a T1. Toto zdvojené zapojení se používá k zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti. 
 
Dále do okruhu nouzového zastavení je zařazen další kontakt u vypínacích tlačítek nouzového 
zastavení,  který je zaveden paralelně do řídícího systému (PLC). Kde se využívá jako signalizační 
při stavování a určování v jakém místě nám došlo k zastavení či chybě.   
 
Všechny tyto okruhy zpracovává a řídící bezpečnostní procesor a vyhodnocuje jakýkoliv nesoulad 
s vydaným povelem a jeho nesplněním.  V případe nesouladu okamžitě dá povel k rozpojení 
příslušné  podpěťové cívky.   
 
4.4.2 Popis funkce nouzové vypnutí 
 
Nouzové vypnutí je také složeno (jako nouzové zastavení) ze  dvou okruhů nouzových tlačítek (08-
SB1 až 08-SB6), které monitoruje a řídí Safety I/0 modulem (1791ES IB8XOBV4). První okruhu 
je připojen do safety I/0 modulu na kontakty IN3 a T3. Při vzniklém nebezpečí dojde 
k mechanickému stisknutí tlačítka pro nouzové vypnutí a okamžitému rozpojení tohoto okruhu. 
Nebo při mechanickým přerušením spojení mezi jednotlivými kontakty, okamžité dochází 
k vyhodnocení v řídícím systému který v realném čase vydá příslušný povel  na výstupním okruhu. 
A dojde k okamžitému sepnutí bezpečnostních relátek (62-KAN1, 62-KAN2, 08-KAN1, 08-
KAN2, 20-KAN1, 20-KAN2  ), které přes své kontakty rozpojí (bezpečně odepnou) podpěťové 
cívky příslušných okruhů pro požadavek nouzového zastavení (230V a 400V, 6kV u tohoto 
projektu, zde se navíc využívá pozitivní zpětné vazby). Na stykačích (62-KAN1, 62-KAN2, 08-
KAN1, 08-KAN2, 20-KAN1, 20-KAN2 ) jsou dodány přídavné pozitivně vedené rozpínací 
pomocné kontakty, které slouží jako diagnostický prvek. Tyto pomocné kontakty jsou připojeny do 
vstupu PLC přes vstupní kartu a dále zpracovány.   
 
Taktéž funguje i druhý bezpečnostní okruh, který je připojen do I/0 safety modulu na kontakty IN4 
a T4. Toto zdvojené zapojení se používá k zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti. Jak nám určuje 
norma ČSN EN ISO 13849.  
 
Dále do okruhu nouzového vypnutí je zařazen další kontakt. Kde se využívá jako signalizační při 
stavování a určování v jakém místě nám došlo k zastavení či chybě.   
 
Všechny tyto okruhy zpracovává a řídící bezpečnostní  procesor  a vyhodnocuje jakýkoliv nesoulad 
z vydaným povelem a jeho nesplněním. V případě nesouladu okamžitě dá povel k rozpojení 
příslušné podpěťové cívky.   
   
 
 
4.5 Blokové schéma zapojení: 
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Obr1. 
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Obr2. 
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Obr3. 
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Obr4. 
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4.6 Popis zkoušky  
 
Zkouška číslo jedna a dva se skládá z funkční kontroly nouzového zastavení pomocí 
bezpečnostních nouzových tlačítek (62-SBN3, 62-SBN4, 62-SBN5, 62-SBN6, 62-SBN7, 62-
SBN8, 62-SBN9, 62-SBN10, 62-SBN11, 62-SBN12) popsaných v kapitole 4.3.  
 
Při první zkoušce jsem prověřoval bezpečnostní okruh (pro nouzové zastavení) zapojení do Safety 
I/0 modulu (viz kap. 4.3.2) na kontakty T0 do IN0. Při stisknutí bezpečnostního tlačítka 62-SB3 
dochází k okamžitému vypnutí pro požadavky nouzového zastavení (okamžité vypnutí přívodu 
230V a 400V). Tutéž zkoušku jsme provedl pro zbytek bezpečnostních tlačítek zapojených v tomto 
okruhu ze stejným pozitivním výsledkem. Zkoušku jsem desetkrát opakovat kvůli vymezení 
nahodilých chyb. Výsledky této zkoušky jsou znázorněny v tabulce 8. 
 
U druhého prověřovaného okru bezpečnostních tlačítek (62-SBN3 až 62-SBN12), který je zapojený 
do Safety I/0 modulu na kontakty T1 a IN1. Proběhla zkouška bezpečnostních tlačítek stejným 
způsobem jako při první zkoušce s totožným výsledkem. Výsledky těchto zkoušek jsou vypsány 
v tabulce 9. 
 
Třetím zkouška měla za úkol vyzkoušení funkčnosti a bezpečnosti zapojení nouzových tlačítek (08-
SBN1 až 08-SBN6) pro nouzové vypnutí. Nouzové vypnutí (viz 4.1.2) neklade jiné nároky na 
zapojení a funkčnost bezpečnostních tlačítek než nouzové zastavení, proto jsem mohl provést 
zkoušku bezpečnosti tohoto třetího okruhu jako v případech 1 a 2 se stejnými výsledky, jak jde 
vidět v tabulce 10.  

 
Čtvrtá a poslední zkouška tohoto typu měla za úkol prověření bezpečnosti a správného navržení 
okruhu nouzových bezpečnostních tlačítek (08-SBN1 až 08-SBN6), který je zapojen do safety I/0 
modulu na kontakty T4 a IN4. Na takto zapojeném obvodu, jsem provedl zkoušky stejným 
způsobem jako v předcházejících případech (1,2,3) s kladným, a tudíž stejným výsledkem, jak jde 
vidět v tabulce číslo 11.  
 
Další čtyři zkoušky, jak pro nouzové zastavení či vypnutí řeší problematiku simulace 
mechanického poškození pro mnou navržený obvod.  
 
V první zkoušce simulace mechanického poškození jsme prověřoval obvod nouzového zastavení 
z bezpečnostními tlačítky (62-SBN3, 62-SBN4, 62-SBN5, 62-SBN6, 62-SBN7, 62-SBN8, 62-
SBN9, 62-SBN10, 62-SBN11, 62SBN12) zapojenými do Safety I/0 modulu na kontakty T0 a IN0. 
Tato zkouška byla zjednodušena pro potřeby simulace mechanického přerušení vedení pro zapojení 
nouzového zastavení. Na přerušení vedení mezi jednotlivými nouzovými vypínači v spojovací 
skříni 62-XN1 rozpojením jednotlivých kabelových spojů na příslušných svorkách 1-40. Při 
rozpojení svorky číslo jedna (mezi kontaktem T0 safety I/0 modulu a kontaktem 62-SBN3), dojde 
k přerušení a rozpojení obvodu mezi kontakty T0 a IN0 safety I/0 modulu. Tento modul okamžitě 
softwarově vyhodnotí tuto poruch a vydá příkaz k vypnutí pro požadavky nouzového zastavení 
(230V, 400V). Tuto zkoušku přerušením spojení pomocí rozpojení svorek jsem opakoval pro 
každou jednotlivou svorku (3,5,7.9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39),  se stejným 
výsledkem jako u svorky 1. Poté jsem tuto simulaci přerušení mechanického spojení zopakoval 
dvacetkrát pro zamezení vzniku nahodilých chyb.  
 
Při druhé zkoušce simulace mechanického poškození jsme kontroloval obvod nouzového zastavení 
z bezpečnostními nouzovými tlačítky (62-SBN3 až 62SBN12) zapojenými do Safety I/0 modulu na 
kontakty T1 a IN1. Tato zkouška má stejný postup jako zkouška jedna jen s rozdílem, že jsem 
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nerozpojoval svorky s lichým číslováním, ale se sudým. Výsledky těchto zkoušek znázorněné 
v tabulce 12 a 13 jsou totožné a ukazují na bezpečnost navrženého obvodu.  
 
U třetí zkoušky jsem prověřoval simulaci mechanického poškození pro obvod nouzového vypnutí 
s bezpečnostními tlačítky (08-SBN1 až 08-SBN1) zapojený do safety I/0 modulu na kontakty T2 a 
IN2. Při zkoušce jsem dodržoval postup stanovený při měření jedna, jen z rozdílem, že budu 
rozpojovat svorky označené 08-XN1 s kontakty (1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23). Výsledky této 
simulace odpovídají požadavkům pro nouzové vypnutí dle norem (230V, 400V, 6kV). 
 
Při posledním čtvrtém měření jsem kontroloval simulaci mechanického poškození pro obvod 
nouzového vypnutí s bezpečnostními nouzovými tlačítky zapojenými do safety I/0 modulu na 
kontakty T3 a IN3. Jsem postupoval dle stejného schématu jako při zkoušce tři jen z rozdílem, že 
při simulaci mechanickým poškozením jsem rozpojoval svorky 08-XN1 s kontakty 
(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24). Výsledky této zkoušky jsou vidět v tabulce číslo 15. 

 
 
4.7 Vyhodnocení  
 
Z tabulek pro zkoušku nouzového zastavení bezpečnostními nouzovými tlačítky (62-SBN3 až 62-
SBN12 ) pro oba bezpečnostní obvody zapojené do safety I/0 modulu na kontakty (T0,IN0 a 
T1,IN1) a v tabulkách číslo 12 a 13, ve kterých jsou uvedené výsledky ze simulace mechanického 
přerušení větve nouzového zastavení, vyplývá, že navržená architektura zapojení plně vyhovuje 
požadavkům provozu a nadále splňuje normami kladené nároky pro nouzové zatavení, dále 
podléhá standardům SIL a PL pro požadavky safety systémů.  
 
Další dvě tabulky jsou pro nouzové vypnutí dvou okruhu s  bezpečnostními nouzovými tlačítky 
(08-SBN1 až 08-SBN6) zapojeními do safety I/0 modulu na kontakty (T2,IN2 a T3,IN3). a v 
tabulkách číslo 14 a 15, ve kterých jsou uvedené výsledky ze simulace mechanického přerušení 
větve nouzového vypnutí, vyplývá, že navržené zapojení nouzového vypnutí vyhovuje 
požadavkům provozu a nadále splňuje normami kladené nároky pro nouzové vypnutí, dále podléhá 
standardům SIL a PL pro požadavky safety systémů.  
 
 
Výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách 8 až 15 
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Zkouška vypnutím nouzových tlačítek (62-SBN3, 62-SBN4, 62-SBN5, 62-SBN6, 62-SBN7, 62-SBN8, 62-SBN9, 62-SBN10, 62-SBN11, 62-SBN12) 

pro zapojení v I/0 Safety modulu IN0, T0 ( nouzové zastavení ) 

 

 

 

Zkouška 1 Zkouška 2 Zkouška 3 Zkouška 4 
Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek 

Tlačítky pro 
nouzové 
zastavení             
(T0 - IN0) Požadavek  

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V Požadavek  

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V Požadavek  

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V Požadavek  

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

62-SBN3 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN4 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN5 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN6 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN7 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN8 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN9 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN10 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN11 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN12 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 

Tato zkouška byla provedena desetkrát se stále stejným výsledkem jako je uveden v tabulce 

 

tab. 8:  Zkouška vypnutím nouzových tlačítek  
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Zkouška vypnutím nouzových tlačítek (62-SBN3, 62-SBN4, 62-SBN5, 62-SBN6, 62-SBN7, 62-SBN8, 62-SBN9, 62-SBN10, 62-SBN11, 62-SBN12) 

pro zapojení v I/0 Safety modulu IN1, T1 ( nouzové zastavení ) 

 

 

 

 

Zkouška 1 Zkouška 2 Zkouška 3 Zkouška 4 
Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek 

Tlačítky pro 
nouzové 
zastavení                
(T1 - IN1) Požadavek  

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V Požadavek  

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V Požadavek  

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V Požadavek  

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

62-SBN3 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN4 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN5 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN6 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN7 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN8 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN9 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN10 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN11 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 
62-SBN12 Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. Stisknutí hříbku VYP. VYP. 

Tato zkouška byla provedena dvacetkrát se stále stejným výsledkem jako je uveden v tabulce 

 

tab. 9:  Zkouška vypnutím nouzových tlačítek  
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Zkouška vypnutím nouzových tlačítek (08-SB1, 08-SB2, 08-SB3, 08-SB4, 08-SB5, 08-SB6) 

pro zapojení v I/0 Safety modulu IN2, T2 ( nouzové vypnutí ) 

 

 

 

 

tab.10:  Zkouška vypnutím nouzových tlačítek  

 

 

 

 

Zkouška 1 Zkouška 2 Zkouška 3 Zkouška 4 
Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek 

Tlačítky 
pro 

nouzové 
vypnutí  

(T2 - IN2) Požadavek 
Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

Vypnutí 
6kV Požadavek 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

Vypnutí 
6kV Požadavek 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

Vypnutí 
6kV Požadavek 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

Vypnutí 
6kV 

08-SBN1 
Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

08-SBN2 
Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

08-SBN3 
Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

08-SBN4 
Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

08-SBN5 
Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

08-SBN6 
Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Tato zkouška byla provedena  dvacetkrát  se stále stejným výsledkem jako je uveden v tabulce 
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Zkouška vypnutím nouzových tlačítek (08-SBN1, 08-SBN2, 08-SBN3, 08-SBN4, 08-SBN5, 08-SBN6) 

pro zapojení v I/0 Safety modulu IN3, T3 ( nouzové vypnutí ) 

 

 

 

 

tab. 11:  Zkouška vypnutím nouzových tlačítek  

 

 

 

 

 

Zkouška 1 Zkouška 2 Zkouška 3 Zkouška 4 
Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek 

Tlačítky 
pro 

nouzové 
vypnutí 

(T3 - IN3) Požadavek 
Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

Vypnutí 
6kV Požadavek 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

Vypnutí 
6kV Požadavek 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

Vypnutí 
6kV Požadavek 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

Vypnutí 
6kV 

08-SBN1 
Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

08-SBN2 
Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

08-SBN3 
Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

08-SBN4 
Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

08-SBN5 
Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

08-SBN6 
Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Stisknutí 
hříbku VYP. VYP. VYP. 

Tato zkouška byla provedena  dvacetkrát  se stále stejným výsledkem jako je uveden v tabulce 
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Simulace mechanického přerušení větve nouzového zastavení  

pro zapojení v I/0 Safety modulu IN0, T0 

 

tab. 12:  Simulace mechanického přerušení větve nouzového zastavení 

*1  Rozpojení vedení ( simulace mechanického poškození kabelu) 

Zkouška 1 Zkouška 2 Zkouška 3 Zkouška 4 
  Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek 

 Simulace 
Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V Simulace 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V Simulace 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V Simulace 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

mezi T0 a 62-SBN3 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN3 a 62-SBN4 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN4 a 62-SBN5 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN5 a 62-SBN6 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN6 a 62-SBN7 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN7 a 62-SBN8 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN8 a 62-SBN9 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN9 a 62-SBN10 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN10 a 62-SBN11 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN11 a 62-SBN12 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN12 a IN0 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Tato zkouška byla provedena dvacetkrát se stále stejným výsledkem jako je uveden v tabulce 
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Simulace mechanického přerušení větve nouzového zastavení  

pro zapojení v I/0 Safety modulu IN1, T1 

 

Zkouška 1 Zkouška 2 Zkouška 3 Zkouška 4 
  Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek 

Určení místa vzniku chyby  Simulace 
Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V Simulace 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V Simulace 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V Simulace 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

mezi T1 a 62-SBN3 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN3 a 62-SBN4 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN4 a 62-SBN5 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN5 a 62-SBN6 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN6 a 62-SBN7 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SB7 a 62-SBN8 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN8 a 62-SBN9 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN9 a 62-SBN10 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN10 a 62-SBN11 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN11 a 62-SBN12 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

mezi 62-SBN12 a IN1 
Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. 

Tato zkouška byla provedena dvacetkrát se stále stejným výsledkem jako je uveden v tabulce 

 

tab. 13:  Simulace mechanického přerušení větve nouzového zastavení 

*1  Rozpojení vedení ( simulace mechanického poškození kabelu) 
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Simulace mechanického přerušení větve nouzového vypnutí 

pro zapojení v I/0 Safety modulu IN2, T2 

 

 

Zkouška 1 Zkouška 2 Zkouška 3 Zkouška 4 
  Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek 
Určení místa 
vzniku chyby  Simulace 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

Vypnutí 
6 kV Simulace 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

Vypnutí 
6 kV Simulace 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

Vypnutí 
6 kV Simulace 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

Vypnutí 
6 kV 

mezi T2 a 62-
SBN1 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

mezi 08-SBN1 
a 08-SBN2 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

mezi 08-SBN2 
a 08-SBN3 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

mezi 08-SBN3 
a 08-SBN4 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

mezi 08-SBN4 
a 08-SBN5 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

mezi 08-SBN5 
a 08-SBN6 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

mezi 08-SBN6 
a IN2 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Tato zkouška byla provedena dvacetkrát se stále stejným výsledkem jako je uveden v tabulce 

 

tab. 14:  Simulace mechanického přerušení větve nouzového zastavení 

 

 

*1  Rozpojení vedení ( simulace mechanického poškození kabelu) 
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Simulace mechanického přerušení větve nouzového vypnutí  

pro zapojení v I/0 Safety modulu IN3, T3 

 

 

Zkouška 1 Zkouška 2 Zkouška 3 Zkouška 4 
  Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek 
Určení místa 
vzniku chyby  Simulace 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

Vypnutí 
6 kV Simulace 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

Vypnutí 
6 kV Simulace 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

Vypnutí 
6 kV Simulace 

Vypnutí 
230 V 

Vypnutí 
400 V 

Vypnutí 
6 kV 

mezi T3 a  62-
SBN1 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

mezi 08-SBN1 
a 08-SBN2 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

mezi 08-SBN2 
a 08-SBN3 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

mezi 08-SBN3 
a 08-SBN4 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

mezi 08-BN4 a 
08-SBN5 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

mezi 08-SBN5 
a 08-SBN6 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

mezi 08-SBN6 
a IN3 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Přerušení 
*1 VYP. VYP. VYP. 

Tato zkouška byla provedena dvacetkrát se stále stejným výsledkem jako je uveden v tabulce 

 

tab. 15:  Simulace mechanického přerušení větve nouzového zastavení 

 

*1  Rozpojení vedení ( simulace mechanického poškození kabelu) 
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5. Závěr:   

V první části své diplomové práce uvádím rozbor a základní dělení programovatelných automatů. Dále 
způsoby jejich programování, komunikační možnosti, princip činnosti PLC a také možnosti uplatnění.  
V druhé části jsem se snažil uvést čtenáře své diplomové práce do problematiky bezpečnosti 
v automatizační technice, reprezentované bezpečnými programovatelnými automaty. V této kapitole 
jsem kladl důraz na používané normy a předpisy pro bezpečnostní programovatelné automaty a 
bezpečnost provozu a osob. Dále v této druhé části se zabývám základním dělením pro SafetyPLC  od 
firmy Allen-Bradlay. Poznatky z tohoto základního rozdělení jsem využíval v čtvrté části mé 
diplomové práce.  
V třetí části popisuji základní rozdíly mezi běžnými a bezpečnostní programovatelnými systémy.  
V poslední čtvrté části mé diplomové práce, ve které jsem navrhoval obvod nouzového zastavení a 
nouzového vypnutí pro pásový bezobslužný dopravník PS201. Jako bezpečnostní řídící jednotku jsem 
zvolil GuardLogix který slučuje flexibilitu a vysokou výkonnost platformy Logix s integrovanými 
funkcemi bezpečnostního řízení a zajišťuje nejvyšší úroveň ochrany jakou může aplikace řízení 
bezpečnosti dosáhnout – úroveň SIL3.  
Navržený obvod je v součastné době ve zkušebním provozu v Dolech nástup Tušimuce, Libouš 1. 
Podle dosavadních zkušeností a provozu se jeví jako dostačující pro řešení nouzového vypínání a 
zastavování. Tento návrh je možné dále použít při řešení této problematiky na ostatních poháněcích 
stanicích. 

Obvod splňuje veškeré normy a požadavky na nouzové vypnutí a zastavení poháněcích stanic. 
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Seznam příloh: 
CD 1 – Obsahuje technickou dokumentaci použitou pro nouzové zastavení a nouzové vypnutí na 

dopravní stanici PS 201 (PD201) a katalog safety produktů od Firmy Allen-Bradley   
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